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Ata - Reunião Gerencial Sindsema/Semad 
 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2017, às 15h30min, Rua Espírito 
Santo, nº 495, 3º andar, Supram Central, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
 
PRESENÇAS: Lista anexa. 
 
ASSUNTOS: 
 
O Secretário Adjunto da Semad, Germano Vieira, iniciou a reunião desejando boas-vindas a todos 
os presentes. 

Primeiramente, foi contextualizado pelo Secretário Adjunto o atual cenário econômico do Estado e 
as principais dificuldades enfrentadas pelo Governo. No entanto, apesar disto, o Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SISEMA, vem se destacando como melhor área finalística 
no âmbito do Estado. 

Germano Vieira informou que apresentou ao Secretário de Estado da Fazenda a proposta de 
Decreto que estabelece o Programa de Excelência e Eficiência Fiscal e Ambiental - PEEFA e que 
está empenhado pessoalmente nos trabalhos de negociação com os atores envolvidos no âmbito 
do Governo. De acordo com Germano Vieira, o Secretário de Fazenda sinalizou que até a próxima 
sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017, irá analisar a proposta apresentada pela SEMAD. 

Germano Vieira esclareceu aos presentes que o PEEFA não possui nenhuma vinculação com o 
Plano de Carreira. 

Os representantes do Sindsema e servidores presentes reforçaram a necessidade de melhoria da 
comunicação interna, com informações mais frequentes sobre o andamento das demandas de 
servidores e assuntos da Secretaria de seu interesse. Foi solicitado pelo Sindsema a publicação de 
comunicado com esclarecimentos sobre o Parecer AGE nº 15.891/2017, referente a tempo de 
efetivo exercício para fins de avaliação de desempenho das servidoras em licença maternidade, o 
que será realizado pela Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Semad. 

O Subsecretário de Gestão Regional da Semad, Diogo Franco, informou que foram reiterados junto 
à Secretaria de Estado da Fazenda-SEF e Câmara de Orçamento e Finanças-COF, a quitação dos 
valores retroativos devidos aos servidores do Sisema (referentes a quinquênio, desenvolvimento 
na carreira, Gedama e demais verbas pertinentes à remuneração). Cópia dos ofícios foram 
entregues ao Presidente do Sindicado, durante a reunião.  

O Secretário Adjunto, Germano Vieira, determinou estruturar uma nova forma de comunicação 
com os servidores. Diogo Franco, Subsecretário da SUGER e responsável pela área de comunicação 
do SISEMA, fará a atualização do Plano de Comunicação, de forma a contemplar as notícias do que 
acontece no âmbito no Sisema.  Além disso, Germano Vieira, reforçou a necessidade de que os 
servidores também acessem os sites institucionais e o SisemaNotícias. 

ENCERRAMENTO: Após os encaminhamentos, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Danielle 
Machado, lavrei a presente ata, para que depois de lida e aprovada seja devidamente assinada.  
 
Belo Horizonte, 7 de novembro de 2017. 


