
AGE 20/07/2010 

 
1 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 20/07/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 
 

O presidente deu início à assembleia estatutária, dando alguns informes: 
 Almoço com os aposentados – 22/07, a partir das 12h; 
 Aniversário da AFREM – 13/06/2010 – 44 anos; 
 Como comemoração dos 10 anos da transformação da AFREM em Sindicato, haverá um 

Curso de Formação Sindical, nos dias 23 e 24 de agosto próximo. 
 
Em seguida, Alexandre passou a tratar da reforma estatutária, cujo objetivo principal é de adequação 
do Estatuto ao Código Civil e melhoria da gestão administrativa e operacional. Também será 
elaborado o regimento interno da entidade, que tem por finalidade orientar a diretoria nas suas ações. 
Deve ser criada uma comissão para elaboração do estatuto e do regimento interno, coordenada pela 
Secretária Geral da AFREM, Márcia Montezuma. Deve ser definido prazo para conclusão dos 
trabalhos: a Diretoria sugere 60 (sessenta) dias a partir desta assembleia. Todos concordam. A 
diretoria também propõe que a assembleia estatutária seja permanente até a aprovação do texto 
definitivo. Todos também aprovam.Será elaborada agenda de plenárias para sugestões e discussões 
e para a aprovação final. Já temos a nota técnica do assessor jurídico do sindicato, que está 
disponível no site da AFREM  e no próprio Sindicato, e que vai servir como base para a adequação ao 
Código Civil. A comissão encaminhará as sugestões ao advogado, para análise jurídica. Albano  
coloca uma sugestão que já é antiga, mas que vai aperfeiçoar  o processo de fiscalização das contas 
do Sindicato: a desvinculação do Conselho Fiscal da Diretoria – a eleição seria separada, pegando 
um ano de uma administração e um de outra. Alexandre fala da organização sindical, direitos e 
deveres dos associados e dos dirigentes, que devem estar bem definidos. Albano coloca o problema 
das filiações às vésperas das eleições – se sua chapa perde, os colegas voltam a se desfiliar. 
Alexandre diz que seram enviadas fichas de sugestões aos associados e passa a palavra a Márcia, 
que sugere os nomes de pessoas que se disponibilizaram a fazer parte da comissão e submete os 
nomes aos presentes: Ana Júlia, Fernando (ATF), Luciano Diniz, Socorro Alves, sob a coordenação 
de Márcia.  
Colocados os nomes em votação: aprovados por unanimidade.  
As reuniões serão realizadas todas as terças-feiras, às 14h30m, na sede da AFREM, sendo abertas a 
qualquer associado.   
E nada mais tendo a deliberar, foi declarada suspensa a assembleia, até nova convocação.   
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