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Ata da reunião ordinária da Unasus, realizada aos dezenove e vinte dias do mês de setembro de
dois mil e doze, na sede do IFC - Instituto de Fiscalização e Controle, sito na HIGS-704-Bloco-C,
casa-67 Brasília/DF, sob a presidência da presidente eleita senhora Maria do Socorro Bezerra
Mateus, a pedido da então Presidnete Solimar Mendes, o que foi acatado por todos os presentes.
Assuntos tratados: 1) funcionários da Unasus
- Reajuste Salarial 1 Gestão Administrativa
retirado de pauta a pedido da Presidente Eleita. 2) Digitalização documental - discutido e
aprovado por unanimidade para que fiquem no registro de memória da Unasus, bem como
limepeza dos ambientes com descate dos materiais inservíveis; 3. Apreciação da minuta do
Estatuto da Unasus para transformação em sindicato - aprovado por unanimidade a solicitação de
um novo prazo para ser reapreciado ou até pela internet ou via site; 4) Locação de sala do IFC
para nova Sede da Unasus com cláusula contratual amarrando a sublocação,
discutido e
aprovado por maioria a mudança de sede da Unasus, com hum voto contrário do associado.
Oswaldo Luiz Machado; 5) Orçamento da Unasus e criação de Fundo Reserva de no mínimo 15%
(Quinze por cento) e no máximo 20% (vinte por cento),da Receita Bruta, para aquisição de Sede
própria, o qual foi discutido e aprovado por unanimidade 6) Apreciação de parecer do Conselho
Fiscal sobre as prestações de contas dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, as quais foram
analisados os consolidados de todas as despesas 1 receitas e aprovadas com recomendações de
formalização para a próxima Gestão; Planejamento 2013/2014/2015 - Discutido e aprovado por
unanimidade; 7) Providenciar dossiê para encaminhamento
ao Planejamento solicitando rubrica
para desconto da contribuição Sindical no Contracheque
do associado/filiado
da Unasus discutido e aprovado por unanimidade; 8) Discutido e aprovado as Resoluções-no 03/2012 da
presidência concedendo
R$500,00 (Quinhentos)
reais para Despesas Diversas - Aprovada;
Resoluçáo-n'Dâ/Zü l Z da presidência concedendo R$18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais),
do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, para fazer frente às despesas efetuadas
pela Unasus, no período que antecedeu a posse da nova diretoria, face ao bloqueio de
movimentação
das contas da Unasus em virtude do encerramento
do mandato da diretoria;
Aprovação das providenciar identidade aos associados da Unasus 9) Redefinir atribuições dos
Delegados da UNASUS - discutido e aprovado a realização de uma agenda de trabalho
específica; 10) Agilizar as informações aos Delegados - aprovado por unanimidade; Discutido e
aprovado o pedido dos presentes para Oficiar a AGU acompanhamento
de servidores do Denasus
em convocações
em juízo ou fora dele decorrentes
de trabalhos de Auditoria; Consultar
Seguradoras para elaborar proposta de seguro de vida para os associados/filiados
da UNASUS ficando a cargo do José Carlos apresentação de proposta à Unasus; 11) Foi solicitado pelos
presente à viabilidade de aprovação das Contas da Unasus/Sinasus
quadrimestralmente;
12)
Solicitado e aprovadio A atualização do SITE da UNASUS diariamente; 13) Discutido e aprovado
por unanimidade a concessão de auxílio combustível para Solimar e Jovita devido aos relevantes
serviços que prestam à Unasus - Resolução Unasus nO 05/2012.14) Discutido e aprovado por
unanimidade a vinda de todos os delegados elou membro da Diretoria ou membro do Conselho
Deliberativo/Fiscal
ou um representante Estadual para a reunião de transformação da associação
em sindicato para a assembleia geral extraordinária a ser realizada em Brasília-DF. Foi concedida
a palavra ao associado Francisco Nazareno Avelino de Lima, do estado de Ceará que teceu
considerações
sobre ..Medida judicial sobre a concessão da integralidade
da GDASUS na
aposentadoria, ficando acordado que o mesmo deverá apresentar aos colegas na próxima reunião
situações que viabilizem a Unasus a impetrar judicialmente medida cautelar para todos os seus
filiados. Nada mais havendo a tratar, eu Silvio Luiz Faversani, secretário Ad Ohc, lavrei a presente
ata que após lida e aprovada por todos os presentes será assinada por todos os presentes.

