
 

 

20- Consulta à Executiva nº 20/2020 – Constitui Fundo de Greve da Fenajufe, 

nos termos do Estatuto Social. 
  

Brasília, 22 de setembro de 2020. 

24 horas 
 
 

Prezados (as) Coordenadores (as), 

  
  

De ordem da Frente Fenajufe Independente (Coordenadores Costa Neto, Belém, Roniel 

e Ranulfo), encaminho a Consulta como segue: 

  

Considerando que a Fenajufe possuía em dezembro de 2019 quase R$ 4 milhões em seu 

caixa (Exatos R$ 3.849.500,08 - Três milhões oitocentos e quarenta e nove mil e 

quinhentos reais e oito centavos), conforme relatório financeiro em anexo, gozando 

atualmente de boa estrutura e saúde financeira fruto da excelente gestão realizada pela 

Diretoria anterior nesse aspecto (Gestão 2016/2019), que se esforçou para realizar uma 

gestão transparente e austera, comprometida com a higidez das contas e com o futuro da 

entidade; 

  

Considerando que a Fenajufe despenderá ao final do processo de compra e reforma do 

novo imóvel de um valor por volta de R$ 2 milhões (Conforme ata de reunião da 

Diretoria, os relatores da proposta foram os coordenadores Roberto Policarpo e 

Fernando Freitas, que fizeram a defesa da compra sem antes dialogar com os demais 

diretores nem fornecer maiores detalhes ou documentos para subsidiar a Diretoria na 

tomada de decisão). 

 

Considerando que a proposta foi aprovada na Reunião de Diretoria do dia 6/12, por 

maioria, por 9 votos a 6, nos seguintes termos: Valor do imóvel: R$ 1.450.000,00 e 

mais R$ 500.000,00 de reformas, cujo valor aprovado é o mesmo que foi ofertado em 

site de imóveis do Distrito Federal, sem qualquer redução. 

 

Considerando que somente após membros da Chapa Frente Fenajufe Independente 

ter se insurgido enfaticamente contra o método utilizado e questionado a 

realização dessa transação imobiliária milionária de forma inusual e sem o devido zelo 

e transparência nas informações, deixando claro que o valor negociado e aprovado na 

reunião era o mesmo que foi anunciado nos sites de vendas de 

imóveis (https://www.wimoveis.com.br/propriedades/scs-ed.-serra-dourada-376-m-

sup2--priv.-2940752096.html); 

 

Considerando que os coordenadores proponentes não comprovaram ter 

havido oficialmente qualquer contraproposta ou negociação na tentativa de reduzir esse 

valor, em respeito aos recursos dos filiados repassados pelos Sindicatos de Base, e que 

somente após se trazer essa questão à lume, é que houve a preocupação com esse 

aspecto, de modo que, depois de fechado o negócio no valor R$ 1.450.000,00 ainda se 
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conseguiu um módico desconto de R$ 50.000,00 para pagar R$ 1.400.000,00, além das 

despesas com o imposto de transmissão de bens imóveis e as taxas cartorárias. 

 

Considerando que a decisão retromencionada foi registrada na Ata da Reunião da 

Diretoria Executiva de 6/12/2020 (em anexo), a seguir transcrita: "c. Compra da nova 

sede da Fenajufe. Os coordenadores Policarpo e Fernando Freitas, membros da 

comissão designada pela Executiva para procurar e avaliar as propostas de novo imóvel, 

deram informe do trabalho realizado. Verificaram cerca de oito imóveis, entre eles um 

no valor superior a quatro milhões de reais que aceitava a atual sede no negócio, outro 

da CSPB que está bloqueado na justiça e teria que fazer o pagamento em juízo e este 

que estão indicando para compra. O imóvel fica perto da atual sede, continuando em 

ponto central da cidade, tem trezentos e setenta metros quadrados e a documentação está 

em ordem. O valor do imóvel é um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais. Embora 

todos fossem a favor da compra de um imóvel - até porque é um clamor da categoria 

que já aprovou em instâncias superiores a resolução do problema acessibilidade da sede 

e dos banheiros - houve divergência no sentido de aguardar um pouco mais e tentar 

negociar a atual sede no negócio para não ficar com o imóvel parado tendo despesas de 

condomínio. Houve também intervenções afirmando que não se aceita um imóvel numa 

venda ao custo de cinquenta por cento do valor da compra e que essa discussão já 

ocorreu em outros momentos na Fenajufe e toda vez que foi adiado não ouve a compra e 

gastou-se o dinheiro, ademais comprando agora pode-se utilizar o período de férias e 

recesso para fazer a reforma. Após a conclusão do debate, o coordenador Fabiano 

declarou o regime de votação e estabeleceu como proposta 1. Compra da sede 

imediatamente e proposta 2. Deixar a deliberação para a reunião de março. A proposta 1 

obteve os votos de nove coordenadores (Policarpo, Juscileide, Leopoldo, Thiago, 

Edson, Ramiro, Charles, Erlon e Fernando Freitas) a proposta 2 obteve seis votos 

(Elcimara, Fabiano, Roniel, Belém, Pita e Ranulfo) e zero abstenções. Declarada 

aprovada a proposta 1 de compra imediata da sede. Em seguida o coordenador Fernando 

Freitas apresentou a necessidade de se estabelecer também o valor destinado à reforma 

para iniciar os trabalhos assim que a compra for efetivada. O coordenador Policarpo 

apresentou a proposta de orçar no valor de quinhentos mil reais, abrangendo todo o 

processo da reforma como o pagamento do engenheiro ou arquiteto, a mão de obra da 

reforma, materiais de construção, móveis e equipamentos. O projeto será encaminhado 

para a executiva avaliar e aprovar mediante consulta virtual. A comissão para a reforma 

continua a mesma da compra da sede, o coordenador Erlon se apresentou para contribuir 

também. Fica estabelecido que será feito um auditório para cento e cinquenta pessoas 

para comportar todas as Reuniões Ampliadas, Ampliadinhas, da Diretoria Executiva, 

dos coletivos, encontros etc exceto as plenárias e congressos. Deverá construir 

banheiros com acessibilidade, móveis novos etc."; 

 

Considerando que os interlocutores da compra do imóvel (Roberto Policarpo e 

Fernando Freitas) continuam ditando as regras na Federação, por representarem 

os dois grupos majoritários e hegemônicos da Fenajufe, com aliança com o grupo 

Melhora Fenajufe - representado pelo Coordenador Leopoldo Lima, e fecharam um 

acordo, que foi confirmado pelo Coordenador Leopoldo na Consulta n. 2-2020,  

 

 



 

 

para contratação do arquiteto que faria o projeto e realização dos gastos autorizados na 

reunião de 6/12/2020, de até R$ 500.000,00, cujo conhecimento desse acordo só nos foi 

oportunizado quando da Consulta à Executiva n. 02-2020 de 30 de janeiro de 

2020, apresentada para votação em regime de urgência, no prazo de 24 horas, 

e aprovada por 13 votos contra 4, a seguir transcrita para fins de comprovação e 

transparência, in verbis: 

“ 

02 – RESULTADO - Consulta à Executivo nº 02/2020 – Contratação de Profissional 

para execução do projeto de reforma sob a modalidade de administração de obra.    

(24 horas) 

Resultado da consulta: APROVADA 
Resultado da consulta: APROVADA 

  

Coordenadores(as) SIM NÃO ABS 

Fabiano X 
  

Costa Neto 
 

X 
 

Edson X   

Engelberg 
 

X 
 

Epitácio  
 

X 
 

Elcimara X 
  

Erlon X 
  

Fernando Freitas  X 
  

Isaac  X   

José Aristéia  X 
  

Leopoldo  X  
 

Lucena  X  
 

Policarpo X   

Ramiro  X  
 

Ronaldo X  
 

Roniel  
 

X 
 

Thiago Duarte X  
 

TOTAL 13 4 - 

  
 
Prezados (as) Coordenadores (as), De ordem do Coordenador Jurídico Parlamentar 

Leopoldo Lima encaminho a consulta como segue: Tendo em vista que a arquiteta que 

visitou a nova sede desistiu da obra e acordo firmado com o Fernando e o Policarpo, 

solicito submeter a consulta virtual o assunto abaixo: Contratação de Profissional para 

execução do projeto de reforma sob a modalidade de administração de obra; O 

Arquiteto ficará responsável pela execução do projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, 

acústico e interiores. O custo total dos projetos será R$10.000,00 (dez mil reais); Após a 

aprovação do projeto, será dada prioridade ao auditório, com previsão de entrega até dia 

06/03/2020, o Auditório completo com sonorização e equipamentos multimídia; O custo 

final projetado para a obra é em torno de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais), sendo o profissional remunerado a razão de 10% para acompanhamento de toda a 

obra, escolha e orçamento de material (03 orçamentos de todo o material utilizado), 



 

 

compra de móveis, demolição da estrutura atual e remoção; A contratação de mão de 

obra será discutida com a comissão que vai acompanhar a reforma, tendo em vista que o 

auditório e a sala de imprensa necessitam de contratação de profissionais especializados 

e com know-how; Da mesma forma, o material que será utilizado no isolamento 

acústico do auditório e demais salas serão de preferência importados e antichamas. O 

caso da boate kiss no Rio Grande do Sul é um exemplo de que não se deve usar espuma 

de qualidade duvidosa no isolamento acústico; A vantagem da escolha por 

administração de obra é a possibilidade de buscar sempre o menor preço sem deixar de 

observar a qualidade; Caso seja contratada a obra sob o regime de empreitada global, o 

custo da obra ficaria infinitamente maior e a “sede” do lucro pelo executor traz o risco 

de uso de material de qualidade inferior; Importante ressaltar que toda a execução da 

obra e remoção de entulho deverá acontecer no período noturno e finais de semana - 

normas do condomínio. Os (as) Coordenadores (as) poderão se posicionar votando SIM, 

NÃO e ABSTENÇÃO até sexta feira (31/01), às 18 horas. Atenciosamente, Jhonatan 

Moraes Aux. de Contabilidade no exercício da secretaria política. 61 3323.7061Registro 

de votação: From: roniel andrade Sent: Friday, January 31, 2020 4:12 

PM To: executiva-fenajufe@googlegroups.com Subject: Re: [Discussão-Executiva] 02 - 

Consulta à Executivo nº 02/2020 –Contratação de Profissional para execução do projeto 

de reforma sob a modalidade de administração de obra. A Frente Fenajufe Independente 

(Costa Neto, Belém, Roniel e Pitta) vota NÃO a presente consulta pelos motivos que 

passamos a expor: 1- Não houve transparência em relação ao processo de escolha e 

cotação dos profissionais envolvidos na execução do projeto de reforma e na 

fiscalização da obra. A Diretoria não foi informada tampouco obteve ciência de 

qualquer Termo de Referência especificando os itens, detalhando preços e montantes; 2- 

Não foi apresentada para conhecimento do Colegiado qualquer orçamento de modo a 

permitir a participação de todos bem como apontar sugestões; 3- Não se mostra razoável 

propor consulta virtual em caráter de urgência para deliberar sobre tema que envolve 

dispêndio considerável dos recursos da entidade sem a devida transparência; 4- não há 

orçamentos ou estudos que indiquem ser prejuízo contratar por empreitada levando em 

consideração aspectos como garantia de obra e responsabilização em caso de 

problemas; 5- não há menção aos aspectos que justifiquem ao arquiteto ou fiscal da obra 

(algo que ficou dúbio na consulta) receberem 10% à títulos de honorários (R$ 

35.000,00). Diante dos argumentos expostos solicitamos: 1- a imediata SUSPENSÃO 

da presente consulta em respeito ao princípio da Transparência dos atos da Diretoria; 2- 

que o assunto seja levado para a reunião presencial da Diretoria dia 07/03/2020 para que 

possa ser discutida e sanadas todas as dúvidas visando a preservação e o bom uso dos 

recursos da entidade. Atenciosamente, Frente Fenajufe IndependenteFrom: 'Leopoldo 

Lima' via executiva fenajufe Sent: Friday, January 31, 2020 4:52 PM To: executiva-

fenajufe@googlegroups.com Subject: Re: [Discussão-Executiva] 02 - Consulta à 

Executivo nº 02/2020 –Contratação de Profissional para execução do projeto de reforma 

sob a modalidade de administração de obra. A chapa 1 vota favorável a presente 

consulta. Leopoldo Donizete de Lima Coordenador Jurídico 

ParlamentarFrom: Fernando Freitas Sent: Friday, January 31, 2020 5:13 

PM To: executiva-fenajufe@googlegroups.com Subject: Re: [Discussão-Executiva] 02 - 

Consulta à Executivo nº 02/2020 –Contratação de Profissional para execução do projeto 

de reforma sob a modalidade de administração de obra. A chapa Frente Fenajufe pela 

Base, composta pelos coletivos Luta Fenajufe, Vanguarda e Base Unida, representada 
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pelos coordenadores Fabiano, Elcimara, Isaac Lima, Fernando Freitas e Erlon, vota sim 

a presente consulta.From: ramiro@fenajufe.org.br Sent: Friday, January 31, 2020 5:34 

PM To: executiva-fenajufe@googlegroups.com Subject: Re: [Discussão-Executiva] 02 -

 Consulta à Executivo nº 02/2020 –Contratação de Profissional para execução do 

projeto de reforma sob a modalidade de administração de obra. A Chapa Reconstruindo 

a Fenajufe, os Diretores José Aristéia, Thiago Duarte Gonçalves,Lucena Pacheco, 

Ronaldo Virgem, Roberto Policarpo, Ramiro Lopez e Edson Borowski, VOTAM SIM a 

presente Consulta. Acrescento três observações em meu nome apenas em relação a 

contratação: 1. A comissão que acompanhará o processo seja rigorosa quanto a 

apuração dos preços de aquisição de materiais e equipamentos; 2. Que no contrato não 

fiquemos obrigados à adquirir equipamentos; 3. Que o contrato a ser assinado, seja 

franqueado ao conhecimento prévio da Diretoria Saudações Ramiro Lopez” 

 

 

 

Considerando que até o presente momento, transcorrido quase um ano da aquisição da 

nova Sede, a Diretoria Executiva não recebeu oficialmente qualquer informação sobre o 

andamento das obras; 

 

Considerando que até o presente momento o projeto não foi apresentado à Diretoria 

Executiva e nem as despesas realizadas foram formalmente encaminhadas para 

conhecimento e análise, de modo a permitir à Diretoria Executiva eleger as prioridades 

de gastos da entidade em momentos de pandemia e de ataques do governo aos 

servidores e serviços públicos com a Reforma Administrativa; 

 

Considerando que vários sindicatos vêm relatando que estão atravessando dificuldades 

financeiras/desfiliações; 

 

Considerando que alguns Sindicatos não têm participado dos últimos eventos da 

Fenajufe; 

 

Considerando que é prioridade nossa destinar recursos para a realização de ações e 

campanhas contra a Reforma Administrativa e os ataques do governo aos servidores e 

serviços públicos e aos direitos dos trabalhadores de um modo geral; 

 

Considerando a necessidade de se constituir o Fundo de Greve, nos termos do artigo 33, 

Parágrafo 3, do Estatuto da Fenajufe; 

 

Considerando que as entidades filiadas à Fenajufe vem cobrando da Diretoria a 

constituição do Fundo de Greve da Federação e que essa questão é de suma importância 

para garantir que sejam reservados e disponibilizados com exclusividade recursos para 

as nossas lutas, como o combate à Reforma Administrativa e o enfrentamento aos atuais 

ataques do governo aos servidores públicos, em defesa do plano de carreira e 

recomposição salarial, em defesa da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, contra o 

fim da estabilidade no serviço público, entre outras; 

Considerando que há recursos suficientes no financeiro da entidade para constituição do 

Fundo de Greve retroativo à posse da atual diretoria; 
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Considerando que a Fenajufe não possui as mesmas despesas, sobrecarga de demandas 

e custos operacionais como os sindicatos, que precisam ter estrutura para atendimento a 

filiados, número maior de funcionários, atendimento jurídico a filiados para causas 

individuais e coletivas, organização de atos, mobilizações e greves nos locais de 

trabalho e etc, e mesmo assim em sua grande maioria instituíram fundo de greve na 

ordem de 10%; 

 

Considerando que cabe à Fenajufe capitanear a luta da categoria, contribuindo com a 

organização, fomentando a maior participação e auxiliando as entidades filiadas 

menores, inclusive financeiramente; 

 

Considerando que é nosso dever enquanto dirigentes da Federação, zelar pela utilização 

dos recursos da Fenajufe e dar transparência aos nossos atos e decisões; 

 

Por fim, considerando a fundamentação e excertos acima expendidos, propõe-se: 

 

Que a atual Diretoria constitua imediatamente o Fundo de Greve da Fenajufe, retroativo 

à sua posse (01-05-2019), em cumprimento ao parágrafo 3º do art. 33 do Estatuto Social 

da Federação, nos seguintes termos: 

O Fundo de Greve será constituído imediatamente no percentual de 15% da arrecadação 

proveniente da contribuição das entidades filiadas, com remanejamento dos recursos 

retroativo à data da posse da atual diretoria, qual seja, primeiro de maio de 2019, que 

será utilizado da seguinte forma: 

a) 10% dos recursos ficará reservado em conta específica do Fundo de Greve para 

custear exclusivamente as despesas realizadas pela Fenajufe com greves, mobilizações, 

atos e campanhas em defesa da categoria e do serviço público; 

b) 5% dos recursos deverá ficar reservado em conta específica do Fundo de Greve, sub-

rubrica: “Sindicatos com menos de mil filiados”, que será utilizado para dar apoio 

financeiro e fornecer estrutura logística e material aos sindicatos que possuem menos 

de mil filiados, em período de greve, mobilizações, atos e campanhas em defesa da 

categoria e do serviço público; 

Dessa forma, compreendendo que a Federação goza de excelente saúde financeira, tanto 

que adquiriu uma Sede que vai custar ao final cerca de 2 milhões de reais e possui 

outros tantos recursos em caixa suficientes para utilizar naquilo que lhe aprouver, 

pugnamos pela aprovação da presente Consulta para que a Fenajufe constitua de 

imediato Fundo de Greve próprio e tenha parte de recursos carimbados e destinados 

com exclusividade para ações de greve e mobilização em defesa da categoria, objetivo 

maior e sentido de sua existência, bem como para contribuir e ser solidária com os 

Sindicatos de base afiliados que possuem menos de mil filiados, revertendo parte dos 

recursos recebidos das entidades maiores para socorrer financeiramente os sindicatos 

menores, ajudando-os a se estruturar e encaminhar todas as lutas em defesa da categoria 

em todos os Estados do país. 

 

Os (as) Coordenadores (as) poderão se posicionar votando SIM, NÃO e 

ABSTENÇÃO a proposta apresentada até 19h quarta-feira (23/9), às 19 horas. 

 



 

 

Atenciosamente, 

 

Patrícia 
Secretaria  
 
 

Resultado da consulta:   
 
 

Coordenadores SIM NÃO ABS 

Charles      

Cristiano      

Costa Neto      

Edson      

Engelberg       

Fabiano      

Fernando 

Freitas 

     

Isaac      

José Aristéia      

Juscileide      

Leopoldo      

Lucena     

Policarpo      

Ranulfo    

Ronaldo      

Roniel      

Thiago Duarte      

TOTAL    

 

 


