
A Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais 
(Asseminas) conta com uma nova gestão para o período 
de 2022 a 2025. Os membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal foram empossados no dia 03 de janeiro de 
2022, em cerimônia no auditório da entidade.

Em seu discurso de posse, o Diretor-Presidente eleito, 
Carlos Augusto de Miranda Machado, ressaltou o comprome-
timento da nova gestão de atuar com dedicação e empenho, 
buscando fazer o melhor para preservar o caráter associativo, 
focado no bem estar, lazer e saúde, além do trabalho volta-
do para a causa de representatividade dos associados junto 
ao Governo do Estado, e aos poderes Legislativo, Federal e 
Estadual. “Mais que propostas, estamos assumindo compro-
missos, que buscaremos honrar, concretizando cada um dos 
itens que foram apresentados em nossa campanha”, afirmou.
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ASSEMINAS TEM 
NOVA DIRETORIA

A Asseminas completa 70 anos de existência em 2022.  
Ao longo da sua história, a instituição foi protagonista em 
ações reivindicatórias para melhores condições na carreira 
dos servidores. São sete décadas de dedicação à defesa dos 
direitos e atribuições dos Gestores Fazendários do Estado. 
Conheça um pouco mais sobre a história da sua Associação!

ESTAMOS COMPLETANDO 
70 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS!

A nova Diretoria da Asseminas 
contratou uma auditoria externa e 
independente para fazer levantamento 
de dados. 
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AUDITORIA EXTERNA 
E INDEPENDENTE

Associado à Asseminas desde 1990, o Gestor Fazendário Carlos 
Augusto Machado é o novo Diretor-Presidente da instituição.

Membros da nova Diretoria da Asseminas 
visitaram, no dia 09 de maio, o Secretário 
Adjunto da Fazenda, Dr. Luiz Cláudio 
Fernandes Lourenço Gomes. 

pág. 7

VISITA AO SECRETÁRIO 
ADJUNTO DA FAZENDA

Eles representam a Asseminas nos atos 
de sua vida social na Regional, dentre 
outras atribuições. Conheça a importân-
cia da sua função. 
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REPRESENTANTES 
REGIONAIS



Foi com grande alegria e satisfação que assumimos, no dia 
03 de janeiro, a Diretoria Executiva desta Associação, para 
o quadriênio 2022/2025, que consideramos uma grande 
honra e motivo de orgulho para todos nós. Agradeço, pri-
meiramente, a Deus, à minha família, ao Ex-Presidente, 
Luiz Antônio Soares, aos Diretores, Conselheiros Fiscais 
e Representantes Regionais, que conduziram a Asseminas 
nestes últimos quatro anos. Agradeço também aos compo-
nentes desta nova Diretoria e aos membros do Conselho 
Fiscal que, voluntariamente, se dispuseram a doar seu tem-
po e sua experiência em prol do bem coletivo.

Estamos unidos e comprometidos pelo propósito de 
construir uma gestão transparente e inovadora que apre-
sente como resultado uma maior integração entre os nos-
sos associados, fortalecendo ainda mais a nossa associação. 

Acreditamos que isso seja possível a partir da integração 
entre a Diretoria, Representantes das Regionais e funcio-
nários, atuando mais próximos e fazendo uma Asseminas 
para todos, na prática e de forma sustentável.

Dentre as várias ações implementadas e que já se en-
contram em andamento, a comunicação será a nossa mola 
propulsora. Estamos investindo nessa ferramenta, que 
cumpre tão bem o seu papel de aproximar as pessoas e 
diminuir as distâncias.

Uma comunicação eficiente amplia a nossa capacidade de 
escuta para darmos as melhores respostas aos anseios e expec-
tativas dos associados. Mas, para que tenhamos sucesso, pre-
cisamos que cada associado dê o primeiro passo: participar 
com sua sugestão ou até mesmo com uma palavra de crítica. 
A Asseminas é a sua casa e estamos aqui para atender você!

Mais uma vez, agradecemos pelo voto de confiança e 
esperamos contar com a participação de todos!

A comunicação da Asseminas foi 
incrementada com a instalação de  
uma Coordenação de Comuni-
cação, uma iniciativa da nova 
Diretoria, que tem como objetivo 
melhorar ainda mais a interação 
com os associados.

A Diretora Vice-Presidente 
Maria Bernardete B. Dias Rego 
e as Conselheiras Fiscais Jane 
Soares de Freitas e Adriana Sousa 
Santos Cardinali estão à frente 
dessa Coordenação, para con-
duzir os processos. “A Asseminas 
possui 2.300 associados e quere-
mos contribuir para o aprimo-
ramento da nossa comunicação, 
buscando uma maior aproxima-
ção dos associados com a enti-
dade”, explica a Vice-Presidente, 
Maria Bernardete B. Dias Rego. 

ASSEMINAS IMPLANTA 
COORDENAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO 

UNIDOS 
PELO MESMO 
OBJETIVO!

EDITORIAL

CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA MACHADO
DIRETOR-PRESIDENTE

A Vice-Presidente da 
Asseminas, Maria 
Bernardete B. Dias Rego, 
o Diretor-Presidente, 
Carlos Augusto de 
Miranda Machado e 
as Conselheiras Fiscais 
Jane Soares de Freitas 
e Adriana Sousa Santos 
Cardinali: trabalho 
conjunto em prol do 
associado.
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Impressão:
Gráfica Rede

Tiragem:
3000 unidades

Efetivos: 
Heliana Lucia Silveira Geordano
Jane Soares de Freitas
Ranniere Siqueira Dantas
Suplentes:
Adriana Sousa Santos Cardinali
João Messias Ferreira Rodrigues
Márcio Humberto Pizzo

Coordenação de Comunicação: 
Maria Bernardete B. Dias Rego 
Jane Soares de Freitas 
Adriana Sousa Santos Cardinali

Redação e projeto gráfico:
Galpão 33 - Comunicação e 
Marketing – galpao33.com.br

Diretor Presidente:
Carlos Augusto de Miranda Machado
Diretor Vice-Presidente:
Maria Bernardete Bouzada Dias Rego
Diretor Administrativo:
Rogério Flávio Vieira Fonseca
Diretor Administrativo Adjunto:
Rosângela Claret Ferrão
Diretor Financeiro:
Elias Jorge Neto

Diretor Financeiro Adjunto:
Gerfeson Souza Rego
Diretor Social:
Eliana Márcia Pedroso de 
Almeida
Diretor Social Adjunto:
Tânia Maria Caetano de 
Oliveira A. Cerqueira
Suplente:
Wolney Caetano da Silva

O jornal Asseminas Informa é uma publicação da Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais – Asseminas
Rua Aquiles Lobo, 278 - Floresta, Belo Horizonte - MG - (31) 3048-6591 - asseminas.org.br

INSTITUCIONAL

Dentre as novas ações em desenvolvimento pela 
Coordenação de Comunicação está a contrata-
ção da Agência Galpão 33 – Comunicação e 
Marketing. É uma forte e inovadora aposta da 
instituição que espera tornar mais dinâmico, 
transparente e participativo o seu relacionamento 
e as suas ações com os associados. 

A Agência de Comunicação Galpão 33 está há 24 anos 
no mercado e será responsável pelo desenvolvimento e 
execução de projetos de Comunicação Integrada que en-
volvem ações de publicidade, relações públicas, web design, 
marketing digital, jornalismo e identidade corporativa.

NOVA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO



Com atuação importante na história de luta pela garantia dos direitos dos Gestores 
Fazendários, a Asseminas - Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais 
completa 70 anos em 2022. Desde a sua fundação, até os dias atuais, a Associação 
passou por muitas mudanças, venceu desafios, cresceu e se consolidou como 
a entidade representativa dos Gestores Fazendários do Estado. Hoje, conta 
com 2.300 associados e tem como foco o associativismo, que é direcionado aos  
direitos sociais.

O Ex-Presidente Raimundo Lustosa e o Gestor Paulo Sérgio Martins colaboram com 
informações que enriquecem a história de lutas e conquistas da Asseminas. Confira!

29/07/1934. Primeira reunião para instalação da Asseminas – Município de Ubá, 
na Zona da Mata. 
26/04/1952. Primeira eleição de Diretoria - Edifício Acaiaca, em Belo Horizonte.
1967. Instalação da primeira sede no Edifício Maleta, em Belo Horizonte. 
1952 a 1988. Protagonismo em ações pelos direitos dos Gestores Fazendários.
A Asseminas nasceu com o propósito de representar a categoria dos servidores. Era 
também um espaço para conversar, negociar, enfim, de representar seus associados 
com um viés também associativo. 
Até a constituição de 1988 os servidores públicos não possuíam sindicato. Dessa for-
ma, era a Asseminas que os representava perante o Governo, exercendo o papel de 
protagonista nas ações que buscavam melhorias na carreira dos Gestores Fazendários. 
Sedes próprias: 
1. Uma pequena sala no edifício Maleta foi a primeira sede própria da Asseminas em 
Belo Horizonte. 
2. Transferência para a rua Santa Maria, no Bairro Floresta. 
3. 1997 - Mudança para a rua Aquiles Lobo, seu atual endereço. Foram adquiridos 
mais dois imóveis ao lado e hoje a sede possui consultórios, auditório, salão de festas 
e uma academia muito bem montada.
Ações desenvolvidas:
• Conquista das cotas para o ATF, hoje GEFAZ. Isso foi importante para que a remu-
neração tivesse uma pequena melhora. 
• Trabalho efetivo para a realização de concurso público, que ocorreu em 2005 e 2007. 
• Nomeação dos concursados. 
• Participação combativa na defesa dos direitos dos GEFAZ quando da edição da 
Lei 15.464 de 13/01/2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Tri-
butação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais.
• Contratação de um plano de saúde que atua em todo o estado. 
• Ampliação de todos os serviços da área médica e social.
• Criação de um novo Estatuto, mais moderno e com dispositivos para dar mais 
transparência no controle de contas e custos. 
• Parceria com o sindicato da categoria.
• Reformas nas edificações, tanto na sede como na Colônia de Férias.
• Regularização das edificações de propriedade da Asseminas junto aos órgãos 
competentes.

DIÁLOGO E PARCERIA MARCAM OS 70 
ANOS DE HISTÓRIA DA ASSEMINAS

“É uma grande alegria conduzir a insti-
tuição no momento em que ela comemora 
70 anos. Recebemos um precioso legado 
daqueles que nos antecederam e celebra-
mos o resultado do trabalho de grandes 
diretores, que se dispuseram a trabalhar 
pelo bem coletivo. Queremos, também, 
contribuir para o engrandecimento desta 
Associação, para proporcionar melhor 
qualidade de vida aos nossos associados.”
CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA 
MACHADO – Diretor-Presidente

“A Asseminas possui inúmeros momentos 
que marcaram sua trajetória. Manter 
uma Associação até completar 70 anos é 
um longo percurso e mostra a importân-
cia de quem a geriu. A Associação sempre 
se destacou pelo diálogo e bom relacio-
namento com a Secretaria da Fazenda 
e com a Assembleia Legislativa, sabendo 
se posicionar, dialogar e negociar. Ela fica 
marcada por isso, pelo bom senso, pela 
firmeza das negociações, pelos posiciona-
mentos corretos e equilibrados.”
RAIMUNDO LUSTOSA 
Ex-Presidente (2006 a 2014)

“Desde que fui nomeado como servi-
dor da SEF, sempre tive participação 
ativa e busquei conhecer a Asseminas.  
A Associação sempre buscou o diálogo e a 
negociação como formas de tratar os as-
suntos de interesse da categoria. Destaco 
a importância da participação de todos. 
Devemos ter representantes que saibam o 
que é de interesse da categoria e busquem 
esses objetivos”. 
PAULO SÉRGIO MARTINS 
Associado, Colaborador e Diretor 
Administrativo (janeiro de 2018 a 
outubro de 2019)

REPRESENTATIVIDADEPRINCIPAIS MOMENTOS

COMEMORAÇÃO
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O Gestor Fazendário Carlos Augusto 
de Miranda Machado está à frente 
da nova Diretoria da Associação dos 
Exatores do Estado de Minas Gerais 
(Asseminas), em exercício desde 03 de 
janeiro de 2022.

Em seu primeiro discurso, o novo 
Diretor-Presidente falou sobre os prin-
cipais objetivos da nova gestão, que tem 
como pilares a transparência, a inova-
ção e a integração.

Carlos Augusto Machado destacou a 
necessidade de ações que consolidem 
a participação, o comprometimento e 
a satisfação dos associados. “Se quere-
mos aglutinar pessoas para abraçarem 
conosco os nossos propósitos, é preciso 
investir em melhorias contínuas e na ex-
celência do atendimento ao associado”.

De acordo com o Diretor-Presidente, a nova gestão inicialmente concentrará esforços em demandas específicas dos associados, como 
saúde, lazer, comunicação, tecnologia da informação, inovação e reestruturação dos setores administrativos. 

OBJETIVOS

NOVA GESTÃO DA ASSEMINAS QUER MAIOR 
INTEGRAÇÃO COM OS ASSOCIADOS 

As atividades de lazer contarão com 
projetos de ampliação do turismo, 
possibilitando parcerias com outras 
entidades de classe e convênios 
com redes hoteleiras e pousadas 
em pontos turísticos, indicados 
pelos associados da Asseminas e 

Representantes Regionais. 

Quanto maior a integração, mais fortes serão as conquistas coletivas. 
Essa integração, por sua vez, somente será possível se investirmos em 
comunicação. Algumas ações já se encontram em andamento neste 
sentido, como a implantação da Coordenação de Comunicação da 
Asseminas e a contratação de uma nova agência de comunicação.

O plano de saúde, em parceria com 
a Unimed, em todo o estado, terá 
atenção especial da nova Diretoria 
Executiva, para que cumpra seu 
propósito. O objetivo é facilitar o 

acesso de todos a esse benefício, que 
é imprescindível. A integração entre 
sede e regionais será facilmente 
alcançada por meio de ações que 
tornem o uso dos benefícios mais 

igualitários e acessíveis. 

Inovação e reestruturação 
dos setores administrativos, 

buscando instituir um padrão de 
atendimento perceptível, tanto 
na sede quanto nas regionais. 

LAZER

COMUNICAÇÃO

SAÚDE MELHORIAS

A utilização de novas ferramentas 
facilita a abertura de um canal 
permanente de comunicação  

com o associado. 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

CAPA
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PARTICIPAÇÃO: Dentre os participantes, estiveram presentes a esposa do novo Diretor-Presidente, Rosangela das Dores de 
Miranda Machado, o Chefe da AF BH-1, Daniel Cruz de Assis Rocha, o Chefe da AF BH-2, Cristiano Valdir Heleno Evangelista da 
Silva, o Presidente do Sinfazfisco, Hugo René de Souza, o Ex-Presidente da Asseminas, Luiz Antônio Soares e sua esposa, Olinda 
Fumian Soares e Sebastião Luiz Ribeiro (Seguradora Andaluz).

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL
QUADRIÊNIO 2022/2025

EVENTO DE POSSE

Gerfeson Souza Rego - Diretor Financeiro Adjunto; 
Maria Bernardete Bouzada Dias Rego - Vice-Presidente; 
Carlos Augusto de Miranda Machado - Diretor-Presidente; 
Eliana Márcia Pedroso de Almeida - Diretora Social; 
Elias Jorge Neto - Diretor Financeiro.

Diretores, Conselheiros Fiscais e Representantes Regionais.

Efetivos: 
Heliana Lucia Silveira Geordano
Jane Soares de Freitas
Ranniere Siqueira Dantas
Suplentes:
Adriana Sousa Santos Cardinali
João Messias Ferreira Rodrigues
Márcio Humberto Pizzo

Diretor-Presidente:
Carlos Augusto de Miranda Machado
Diretor Vice-Presidente:
Maria Bernardete Bouzada Dias Rego
Diretor Administrativo:
Rogério Flávio Vieira Fonseca
Diretor Administrativo Adjunto:
Rosângela Claret Ferrão
Diretor Financeiro:
Elias Jorge Neto

Diretor Financeiro Adjunto:
Gerfeson Souza Rego
Diretor Social:
Eliana Márcia Pedroso de 
Almeida
Diretor Social Adjunto:
Tânia Maria Caetano de 
Oliveira A. Cerqueira
Suplente:
Wolney Caetano da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA CONSELHO FISCAL

O Diretor-Presidente, Carlos Augusto de Miranda Machado, 
assina o Termo de Posse na presença de Bernadete Domingues, 
membro da Comissão Eleitoral.
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ASSEMBLEIA GERAL: ASSOCIADOS APROVAM 
PRESTAÇÃO DE CONTAS E OUTRAS DELIBERAÇÕES 

6

Em Assembleia Geral Ordinária e na Assembleia Geral Extraordinária realizadas no dia 19 de abril de 2022, na sede da 
Asseminas, os associados aprovaram as pautas apresentadas, conforme descritas em seus Editais de Convocação.

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 2021 
Foram aprovados o Parecer do Conselho Fiscal e a Demonstração dos Resultados 
relativos ao exercício de 2021, apresentada pelo Diretor-Presidente da gestão an-
terior, Luiz Antônio Soares, com os seguintes resultados: 
• Receita de R$ 6.465.510,33 (Seis milhões, quatrocentos sessenta e cinco mil, 
quinhentos e dez reais, trinta e três centavos).
• Despesas de R$ 6.224.919,73 (Seis milhões, duzentos vinte e quatro mil, nove-
centos e dezenove reais, setenta e três centavos).
• Resultado positivo de R$ 240.590,60 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e 
noventa reais e sessenta centavos).

O BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTA OS SEGUINTES RESULTADOS:
• Total do Ativo e Total do Passivo em R$ 5.859.044,86 (Cinco milhões, oitocentos 
cinquenta e nove mil, quarenta e quatro reais, oitenta e seis centavos). 
Foi apresentado pelo Conselheiro Fiscal, João Messias Ferreira Rodrigues, o 
Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2021. 
Consta do relatório a apreciação dos balancetes e contas apresentadas pela 
Diretoria da Asseminas.
 
2. APRESENTAÇÃO DAS METAS DE GESTÃO ANUAL E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2022
O Diretor-Presidente, Carlos Augusto Machado, falou sobre as metas da gestão 
anual e a proposta orçamentária da Asseminas para o ano de 2022. 

Presidindo a Assembleia, o associado Paulo Sérgio Martins de Oliveira propôs 
retirar a verba de corretagem do plano de saúde - 5% (cinco por cento) da fatura da 
Unimed, de Receitas, devendo ser utilizado em benefício somente dos associados 
que pagam o plano de saúde. Ficou decidido que o citado valor da corretagem do 
plano de saúde deverá ser utilizado para campanhas de vacinação e outros benefí-
cios para os associados que pagam o plano de saúde, sendo o quantum alocado em 
uma conta denominada “Fundo de Reserva”. A proposta final, aprovada em votação 
pelos associados, define que 70% (setenta por cento) seriam destinados ao “Fundo 
de Reserva” e 30% (trinta por cento) ficariam para a Receita da Asseminas. 

As demais propostas e investimentos foram aprovados por unanimidade.

O Diretor-Presidente Carlos Augusto 
Machado explicou, na oportunidade, so-
bre as dificuldades financeiras para arcar 
com as despesas correntes e a necessidade 
de investimentos que se fazem urgentes. 
Destacou, também, a defasagem do valor 
da contribuição mensal dos associados, 
que não é reajustada há cinco anos, em 
contraponto ao aumento das despesas, 
ano a ano.

Ficou acordado, após votação unâni-
me dos associados presentes, o reajuste 
do valor de R$ 70,00 (setenta reais) pa-
gos atualmente, para R$ 90,00 (noventa 
reais), a partir do mês de junho de 2022.

O associado da Regional de Montes 
Claros, Rogério Stadter Rangel, entre-
gou ao Diretor-Presidente uma carta de 
reivindicações dos associados de Montes 
Claros sobre a definição de um valor de 
contribuição diferenciado e a necessida-
de de convênios locais.

36ª AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 32ª AGE - ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

ACONTECE



Carlos Augusto de Miranda Machado 
(Diretor-Presidente da Asseminas); Maria Bernardete B. Dias 
Rego (Vice-Presidente da Asseminas); Blenda Rosa Pereira 
Couto (Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças).

De acordo com o Estatuto da Asseminas, o Representante Regional 
é designado pela Diretoria Executiva, sendo escolhido entre os as-
sociados efetivos. Ele representa a associação nos atos de sua vida 
social na Regional, dentre outras atribuições, como:
• Indicar à Diretoria Executiva, para contratação, serviços ou con-
vênios mantidos pela Asseminas em sua regional. 
• Manter sob sua guarda bens patrimoniais da Asseminas.
• Participar de reuniões ou eventos por convocação da Diretoria 
Executiva.

• Flávio Viana Baptista (BH - Cid. Administrativa) • Marcel Freire de Melo (BH - Cid. Administrativa) • Márcio Humberto Pizzo 
(BH - Cid. Administrativa) • Rogério Flávio Vieira Fonseca (BH - Av. Afonso Pena) • Ranniere Siqueira Dantas (BH - Rua da 
Bahia) • Adriano Aparecido Dias Resende (BH - CCMG) • Darthya Lima Cesar Rezende (Contagem) • Aroldo Ribeiro (Curvelo) • 
Geraldo Donizete de Morais (Divinópolis) • Eliana Maria Simões (Divinópolis) • Alvacir Nascimento (Governador Valadares)  
• Luiz Carlos Matias (Governador Valadares) • José de Castro Moreira dos Santos (Ipatinga) • José Célio Paiva do Amaral 
(Juiz de Fora) • Ivanilde Durães Carvalho (Montes Claros) • João Afonso Lima (Montes Claros) • Augusto Mário Motta 
Mayer (Pará de Minas) • Raimundo Lustosa (Pirapora) • Antônio Bispo Ferreira (Pirapora) • Carlos Célio Cardoso (Uberaba)  
• Onivaldo Donizeth dos Santos (Uberlândia) • José Arildo de Matos (Varginha) • José Nilton Ferreira da Cunha (Varginha)  
• Moacyr Pereira Guimarães (Paracatu/Unai).

VOCÊ SABE QUAL É A FUNÇÃO 
DOS NOSSOS REPRESENTANTES REGIONAIS? 
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Os Representantes Regionais Moacyr Pereira Guimarães 
(Paracatu/Unaí); Geraldo Donizete de Morais (Divinópolis); 
Aroldo Ribeiro (Curvelo) e Carlos Célio Cardoso (Uberaba).

A Asseminas encontra-se 
em processo de recompo-
sição do seu Quadro de 
Pessoal, para atender às 
necessidades em seus di-
versos setores. Estão sendo 
selecionados colaboradores 
para os cargos de Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar de 
Serviços Gerais e Estagiá-
rios na Área Jurídica e de  
Educação Física.

Pauta: Apresentação formal dos novos representantes da entida-
de; pedido para a realização imediata de Concurso Público para 
o provimento de Cargo de Gestor Fazendário; a valorização dos 
Gestores Fazendários na Secretaria de Estado de Fazenda e a de-
fesa das atribuições dos Gestores Fazendários nos termos da Lei 
Orgânica do Quadro de Tributação Fiscalização e Arrecadação 
do Estado de Minas Gerais – Lei 15.464 de 13/01/2005. 

Pauta: Pedido para realização imediata de concurso público 
para o cargo de Gestor Fazendário com vagas de acordo com 
a defasagem do quadro de servidores; valorização do Gestor 
Fazendário com o respeito às atribuições nos termos da Lei 
15.464 de 13/01/2005; atuação dos Gestores Fazendários 
em todas as áreas da Secretaria de Fazenda, no âmbito das 
Subsecretarias da Receita e do Tesouro e nos órgãos centrais.

Se você deseja ajuizar o recebimento de férias prêmio não usufruídas (após 29 de fevereiro 
de 2004), encaminhe ao Departamento Jurídico da Asseminas os documentos relacionados a 
seguir, necessários para instruir a petição inicial de propositura de ação:

CONTATO: (31) 3048-6591 - juridico@asseminas.org.br; juridico1@asseminas.org.br

• Documento de identidade e CPF;
• Comprovante de endereço;
• Requerimento administrativo (pedido de 
conversão em espécie do saldo de férias prê-
mio não usufruídas do período aquisitivo);

• Simulação de cálculo, referente a 1 (um) mês 
de férias prêmio para pagamento em espécie;

• Desejável (não obrigatório) o histórico 
funcional;

• Deverão ser juntados, também: A procu-
ração para o advogado, o recolhimento de 
custas iniciais ou a declaração de hipossu-
ficiência (no caso de pedido de gratuidade 
de justiça).

RECOMPOSIÇÃO DO 
QUADRO DE PESSOAL 

ATIVIDADES
Reunião com o Secretário Adjunto da Fazenda, 
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes 

Reunião com o Subsecretário da Receita Estadual, 
Osvaldo Lage Scavazza

AJUIZAMENTO DE FÉRIAS 
PRÊMIO NÃO GOZADAS

NOTAS RÁPIDAS

9 de maio de 2022 Fábio Rodrigo Amaral de Assunção 
(Subsecretário do Tesouro Estadual), Carlos Augusto de 
Miranda Machado (Diretor-Presidente da Asseminas) e Maria 
Bernardete B. Dias Rego (Vice-Presidente da Asseminas).

14 de junho de 2022



Você sabia que a Asseminas tem uma Colônia de Férias no 
Espírito Santo, com infraestrutura completa para receber 
você e sua família? 

A Colônia, uma das mais bem equipadas estruturas de la-
zer de entidades de classe de Minas Gerais, está localizada em 
Praia Grande, município de Fundão-ES.

São 12 mil metros quadrados, com 52 casas que acomodam 
entre 7 e 14 pessoas, com piscinas, sauna, quadra de esportes, 
campo de futebol society, salão de jogos, espaço gourmet, 
playground, Wi-Fi e um píer com vista para o rio Reis Magos. 

O visitante pode desfrutar também de vários atrativos 
próximos à Colônia, como o Mirante da Igreja Reis Magos, 
pescarias no rio Reis Magos e passeios de escunas ou barcos, 
em Aracruz.

COLÔNIA DE FÉRIAS 
DA ASSEMINAS: LAZER E 
DIVERSÃO O ANO INTEIRO!

É BOM SABER
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Com o objetivo de manter uma ges-
tão confiável e transparente, tanto 
para associados como para parti-
culares que utilizam os serviços e 
produtos da Asseminas, a Diretoria 
Executiva contratou uma empresa de auditoria independente. 

Foi contratada a empresa Moore Consulting News 
Auditores Independentes, que está presente em mais de 113 
países, com representação no Brasil em várias capitais e em 
grandes municípios.

Encontram-se em auditoria os períodos dos últimos cinco 
anos, como também o período da atual gestão, iniciado em 03 
de janeiro de 2022.

AUDITORIA EXTERNA: 
MAIS TRANSPARÊNCIA 
E CREDIBILIDADE

Promover maior integração da Sede com 
as Regionais é um dos propósitos da nova 
gestão da Asseminas, por intermédio do 
Projeto “Conecta Regional”, para o fortale-
cimento do associativismo e eficiência na defesa 
dos Gestores Fazendários em todo o Estado.

De acordo com a Diretoria, o estreitamento de relações com 
as Regionais, por meio da comunicação permanente e eventos 
compartilhados, permitirá a realização de ações que possam 
atender às demandas específicas de cada Regional. “Dentro das 
premissas ‘inovar e integrar’, apresentadas em nossa campa-
nha, estamos desenvolvendo diversos projetos que visam levar 
a todos os associados, sejam da Sede ou de uma das nossas 
Regionais, a mesma qualidade de atendimento, estendendo os 
serviços da Asseminas para onde estiver o associado”.

PROJETOS VISAM A UNIÃO 
DE AÇÕES ENTRE A SEDE 
E SUAS REGIONAIS 

Para outras 
informações e 
inscrições, acesse 
asseminas.org.br ou 
nossas redes sociais.

Se você ainda não é 
associado, associe-se 
à Asseminas e passe 
a usufruir deste e 
de muitos outros 
benefícios!

MUDOU-SE
ENDEREÇO INSUFICIENTE
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
FALECIDO
DESCONHECIDO
RECUSADO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
OUTROS

INFORMAÇÃO PRESTADA 
PELO PORTEIRO OU SÍNDICO

DATA: RÚBRICA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO 
POSTAL EM Rua Aquiles Lobo, 278 - Floresta, Belo Horizonte - MG - CEP 30150-160

www.asseminas.org.br

ASSEMINAS PARA 
TODOS, NA PRÁTICA E 
DE FORMA SUSTENTÁVEL.
JUNTE-SE A NÓS!


