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Ata Assembleia Geral SINASEFE – Januária 09/02/2022 
 
 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, em conformidade com edital 

de convocação do dia 04/02/2022, às 16:00h reuniram em Assembleia via Google Meet 

endereço eletrônico: https://meet.google.com/uah-vjus-dyw, os filiados do SINASEFE 

Seção Januária, num total de 20 participantes, tendo os seguintes pontos de pauta: 1 – 

Eleição de Delegados para a 170ª Plena do SINASEFE Nacional (19 e 20/02/202); 2 – 

Formato de aluguel do Recanto Cazuza; 3– Informes gerais. O Coordenador Geral Felipe 

Lisboa Guedes deu as boas-vindas. Sobre o item 1 da Pauta da Assembleia, foram eleitos 

os servidores Egídio Rodrigues Martins (WhatsApp 38-9 91946934) e Felipe Lisboa 

Guedes (WhatsApp 38-9 98345919) como Delegados da base e da Diretoria, 

respectivamente, para representarem o SINASEFE-Januária na 170ª Plena do SINASEFE 

Nacional nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2022. Sobre o item 2 da Pauta da Assembleia, 

foi discutido sobre o formato de aluguel do Recanto cazuza. Ficou decidido que: para 

servidores filiados ao SINASEFE-Januária, o tempo de aluguel será de 72 horas após a 

entrega da chave; no primeiro aluguel anual será cobrado uma taxa de 20% do salário 

mínimo; no segundo aluguel anual será cobrado uma taxa de 50% do salário mínimo e no 

terceiro aluguel anual, será cobrado uma taxa de um salário mínimo.  Para os não filiados 

ao SINASEFE-Januária será cobrado uma taxa de um salário mínimo. Nada mais havendo 

a tratar, encerrou-se esta Assembleia às 18:35 horas. Eu, Raniery Guilherme José Vicente, 

Secretário da Diretoria do SINASEFE, lavrei esta ata que após ser lida, discutida e   

aprovada será por mim assinada e demais presentes.   

 

Januária – MG, 09 de fevereiro de 2022. 
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