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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 07/12/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 

 
O presidente deu início à assembleia geral extraordinária com o primeiro assunto constante da 
pauta, ou seja, a necessidade da ratificação da criação da FENAFIM e indicação de dois colegas 
para compor o Conselho de Representantes, com a finalidade de participar da assembléia de 
ratificação, em Brasília. Informou que cinco dos sindicatos filiados à Federação já têm registro e 
que nossa assembléia foi publicada no DOU, respeitado o prazo legal de trinta dias. O objeto 
dessa ratificação é ajudar nossa Federação a ter mais condições financeiras, pois possibilitará o 
recebimento da parte da contribuição sindical (antigo imposto sindical) que lhe cabe. A receita da 
FENAFIM é, atualmente, muito pequena. 
Albano falou sobre a importância do registro da FENAFIM para cumprir os requisitos da 
resolução 151 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), RATIFICADA PELO Congresso 
Nacional, que trata da organização sindical no âmbito do setor público. 
Sebastião Moura solicitou que fosse explicado o organograma da Federação, o que foi feito por 
Alexandre. 
Em seguida, foi colocada em votação a ratificação da criação da FENAFIM – aprovada por 
unanimidade. 
Foi indagado se algum dos presentes se dispunha a compor o Conselho de Representantes. 
Como ninguém se dispôs, foram indicados Alexandre e Albano, cujos nomes foram aprovados 
por unanimidade. 
Alexandre lembrou a confraternização no dia 16 de dezembro, e que temos motivos para 
comemorar, como o resultado da sobremeta e que o 13º vai ser calculado com a média das três 
últimas sobremetas. A assembléia foi encerrada. 
 

ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA 
Às 15h50m iniciou-se a Assembléia Estatutária, com os presentes, em terceira convocação. A 
condução da assembleia foi transferida para Márcia, coordenadora comissão de elaboração da 
proposta de estatuto, que chamou os demais membros para compor a mesa. Márcia esclareceu, 
primeiramente, que se trata de uma proposta aberta às sugestões da categoria. Feito isso, passo 
a discorrer sobre os artigos modificados. 
Houve sugestão dos participantes para, no inciso III do art. 7º, trocar a palavra “pessoal” por 
“individual”. 
O parágrafo único do art. 7º gerou discussão sobre o memento da solicitação da desfiliação, no 
tocante à devolução da mensalidade. Como a redação do dispositivo não foi consensual, voltará 
a ser discutido oportunamente. 
O art. 11, § 6º, deverá, por deliberação dos presentes, esclarecer as hipóteses de “justa causa” 
(João Victor ficou de redigir sugestão). 
Por sugestão de Paulo Araújo, deverá a redação conter quais as faltas de cada penalidade. 
Devido ao adiantado da hora, a Assembleia foi suspensa, ficando marcada a continuação para o 
dia 14 de dezembro de 2010, às 14h 30m em primeira convocação. 
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