
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
SECRETARIAS E SECRETARIOS – FENASSEC (CNPJ nº 59.952.820/0001-26), REALIZADA NO 
DIA 27 DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE, ÀS ONZE HORAS, NA CIDADE DE TERESINA, 
ESTADO DO PIAUÍ. 
 
 

Às onze horas (11h00), em Segunda Convocação, nas dependências do Hotel Blue Tree 

Towers Rio Poty, situado na Av. Mal. Castelo Branco, 555 - Ilhotas, Teresina-PI, na forma do 

Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União - DOU, do dia 23 de agosto de 

2017, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Federação Nacional das Secretarias 

e Secretários – FENASSEC. Os trabalhos foram presididos pela presidente da entidade, 

senhora Maria Bernadete Lira Lieuthier, portadora do CPF: 183.491.294-68 e do RG: 

1.747.133-SSP/PE. De início comunicou aos presentes não haver número legal para a 

instalação dos trabalhos em Primeira Convocação, razão pela qual seria realizada uma hora 

após, com qualquer número de presentes. Foi realizada a leitura do respectivo Edital de 

Convocação, em voz alta. Prosseguindo, após leitura e aprovação da Ata da assembleia 

anterior, a Sra Presidente esclareceu as razões da convocação, em virtude da necessidade 

de análise, discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser negociada com os 

empregadores das regiões inorganizadas ou onde o Sindicato representativo da categoria 

encontrar-se inoperante. Passaram-se então a apresentação, análise e discussão de cada 

um dos itens da pauta, a ser apresentada aos Senhores empregadores, estipulando-se 

melhores condições de vida e de trabalho, inclusive para o Estado de Minas Gerais, cujo 

Sindicato representativo encerrou recentemente suas atividades, estando a categoria 

daquela base territorial desamparada. Após exaustiva discussão a pauta a ser apresentada 

aos senhores empregadores foi aprovada, fixando-se a data-base da categoria em 1º de 

janeiro, e concedendo-se outorga de poderes a Presidente e demais Diretoras da Entidade 

para encaminhamento das reivindicações, realização de negociações com os setores 

patronais e econômicos, celebração de acordos, convenções coletivas, ou ajuizar Dissídio; 

Discussão, votação, aprovação ou não, de percentual de contribuição assistencial para 

todos os integrantes da categoria profissional dos secretários; formas e épocas do 

desconto e pagamento, bem como se autorizando, ou não, nesta Assembleia, o desconto 

em folha de pagamento com repasse dos valores relativos da contribuição assistencial a 

Federação. Eleger Árbitros. Após os esclarecimentos a Senhora presidente registrou que a 

presente Assembleia tem poderes deliberativos, e que as decisões tomadas atingirão todos 

os integrantes da categoria profissional, independente do comparecimento, pois foi 

devidamente convocada para tal fim. Em seguida, na conformidade do art. 612, da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, foi ratificada, por unanimidade dos presentes, a 

aprovação da Pauta Reivindicatória apresentada, dando-se outorga de poderes à Diretoria 



da Federação Nacional das Secretárias e Secretários - FENASSEC, para tentativa de 

celebração de Convenção e/ou Acordos Coletivos de Trabalho e suas condições, e/ou 

suscitar Dissídio Coletivo, em caso de malogro nas negociações amigáveis, bem assim, para 

que a Diretoria da FENASSEC, caso necessário, inclusive no que diz respeito aos itens 

financeiros, possam alterar ou aditar os termos da proposta ora aprovada, sem 

necessidade de nova Assembleia, assim como decidiu-se dar caráter permanente a esta 

Assembleia. A Senhora Presidente informou que a pauta será encaminhada para 

apreciação dos Senhores empregadores. E, tendo-se esgotado a ordem do dia, franqueada 

a palavra, nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente deu por encerrados os 

trabalhos, sendo lavrada a presente Ata que após lida e aprovada, vai devidamente 

assinada.  
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PRESIDENTE  

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS 

 


