COMUNICADO AOS ASSOCIADOS

Prezados Associados,
Informamos que em 6/9/2018, primeira quinta-feira do mês de setembro, data estabelecida no
Estatuto para a composição da Comissão Eleitoral que conduzirá o processo eleitoral da
AGGEB, será realizada uma nova Assembleia Geral. O Edital será publicado em breve e nele
constarão as informações de hora e local (inicialmente, deixamos pré-agendada para o auditório
da Torre Europa, no Salvador Business Shopping, localizada ao lado do Salvador Shopping,
próximo à Estação Pernambués, do metrô).
Por oportuno, informamos que a atual Diretoria, em conjunto, e seus membros,
individualmente, não pretendem candidatar-se à reeleição. Lembramos que, nos termos do
Estatuto, os interessados deverão compor e registrar suas chapas até a última quinta-feira do
mês de setembro, dia 28/9. A chapa interessada deverá apresentar os nomes dos candidatos a
cada cargo da Diretoria através de requerimento escrito e assinado à Comissão Eleitoral.
Na referida Assembleia, ante a não obtenção de respostas formais ou informais da Secretaria
da Administração quanto à pauta de pontos para negociação apresentada ao seu
Secretário e ao Superintendente de Recursos Humanos, no mês de maio/2018, também
trataremos da propositura de novas ações judiciais. A referida pauta foi encaminhada para a
análise do escritório de advocacia que presta serviços à AGGEB, com o fito de verificar-se a
viabilidade jurídica dos pleitos que envolvem a correção de ilegalidades praticadas pelo Estado
em detrimento dos interesses da categoria. No Edital de Convocação, que será publicado logo
após recebermos o retorno quanto à viabilidade de propositura, mencionaremos as ações
judiciais cujas proposituras submeteremos à deliberação da Assembleia.
Em virtude do avanço nas discussões internas sobre a transformação da Associação em
Sindicato, também apresentaremos à Assembleia os principais pontos favoráveis e
desfavoráveis identificados, de modo a iniciar-se a discussão. Contudo, a transformação em
sindicato não será submetida à aprovação nessa mesma Assembleia.
Ainda, informamos que estamos trabalhando para apresentar proposta de Regimento Interno
para análise e votação da Assembleia. Tal proposta será disponibilizada previamente à
realização da reunião no site da AGGEB, para conhecimento e contribuições dos associados.
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Por fim, informamos que na oportunidade, também serão dados informes sobre a promoção da
categoria. Por hora, adiantamos que a publicação do Decreto que regulamenta o respectivo
processo está na Casa Civil, sem perspectivas de publicação. Foi ultimado o processo de
contratação de curso de formação, na modalidade de ensino à distância, estando a AGGEB no
aguardo de informações relativas à execução do mesmo. Não há perspectiva de que a promoção
seja concedida ainda em 2018, por conta de questões internas de Governo, contra as quais se
insurgirá a AGGEB por meio das ações judiciais cabíveis, dado que a Secretaria da
Administração não apresenta respostas concretas e formais às nossas demandas.
Salvador, 14 de agosto de 2018.

Diretoria da AGGEB
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