ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

SINDPSS - MT
Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema
Socioeducativo do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, 30 de setembro de 2014

ATA DE REUNIÃO ENTRE O SINDPSS - Sindicato da Carreira dos
Profissionais do Sistema Socioeducativo, E SEUS ASSOCIADOS,
REALIZADA NO DIA 30/09/14, COM INICIO AS 08:00 H.
CUIABÁ 30/09/2024 – 08:00H - Nesta data, dia vinte e nove de setembro do ano de 2014,
as oito horas, nas intermediações do Complexo Pomeri, Bairro Planalto, em Cuiabá – MT,
COM A PRESENÇA dos seguintes membros da diretoria do SINDPSS: PAULO CESAR
DE SOUZA, presidente, SIDNEI...., ADÃO BACA HERMOZA, tesoureiro, DIRCEU,
GILBERTO BISPO, e JEAN.
ORDEM DO DIA – Assembléia Extraordinária.
Diante do acordo APALAVRADO com as autoridades, onde a SEJUDH comprometeu-se
em reunião realizada no dia 26/09/2014, em atender as reivindicações da categoria, exceto
em se tratando das nomeações em cargos de comissão, visto que o entendimento a esse
respeito ainda apresenta divergências de opinião, o Secretário foi contrário no momento a
esse item da pauta. Diante dessa negativa, os representantes do SINDPSS-MT reuniram-se
com a categoria no dia 29/09/14, decidindo por meio de uma votação, que fosse apresentada
uma contraproposta de negociação, neste teor a categoria requer que, para cada cargo em
comissão, seja-nos oportunizado um assessor, sendo este um servidor de carreira do Sistema
Socioeducativo, para que neste período de transição de governo, se interem dos assuntos
pertinentes a cada cargo. Lembrando que, essa transição deverá ocorrer de forma pacifica e
harmoniosa.
DELIBERAÇÕES - FICOU ACORDADO PELO SECRETARIO QUE:
·

FALTAS: Todos os servidores, sendo eles efetivos ou contratados, terão suas
faltas abonadas;

·

GRUPO GICS: Diante da afirmativa do coordenador do curso, Sr. Anderson, de
que todos os componentes do curso estariam desligados, caso aderissem à
greve, o SINDPSS, vem pedir a reconsideração por parte do Superintendente,
visto que tal atitude foi tomada no calor da emoção;

·

GERENCIA DE INTERNAÇÃO: Conforme ficou decidido com o Secretario Luiz
Antonio Possas, que a Gerencia de Internação Masculina fique a cargo de um
Servidor de Carreira do Sistema Socioeducativo, o SINDPSS-MT entende que
essa substituição deva ser imediata.

Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente
ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os associados.
Paulo Cesar de Souza
Presidente SINDPSS-MT

