
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (AEFJP) – 

CRONOLOGIA 

1973 
 

- Constituição da Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro – AEFJP 

 - Fonte: Ara da Assembleia de Constituição da AEFJP (11/04/1973) 

- Definido que o Associado deverá pagar à Associação uma contribuição mensal 

calculado sobre sua remuneração e fixada pelo Conselho de Benefícios 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral extraordinária da AEFJP (03/05/1973) 

 

1975 
 

- Admissão de associados que sejam empregados da Fundação João Pinheiro, da 

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, da Superintendência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana e das entidades vinculadas a estas. 

- Assembleia Geral pode eleger e destituir membros da Diretoria e Conselho Fiscal. 

- Membros da Diretoria eleitos por três anos. 

- Conselho de Benefícios constitui-se dos dirigentes máximos das entidades ou seus 

representantes que formam a Associação, e será presidido pelo Presidente da Fundação 

João Pinheiro. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral extraordinária da AEFJP (01/12/1975) 



 

 

1977 
 

- Autorização de implantação e uso, da área recreativa nos terrenos da Fundação João 

Pinheiro, no bairro Horto. 

- Inauguração das quadras de futebol de campo e de salão. 

- Compra da sede própria da AEFJP no Edifício Palácio das Indústrias. Duas salas 

(secretaria da AEFJP e um Consultório Odontológico). 

- Abertura do Consultório Odontológico para consultas, exames e tratamentos. 

- Convênio com mais de 15 empresas com diversos descontos ao associado. 

 - Fonte: Relatório de Atividades da AEFJP – 1977 

 

1978 
 

- Implantação e uso da área recreativa para os associados da AEFJP 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral ordinária da AEFJP (03/03/1978) 

 

1979 
 

- Admissão de associados que sejam empregados de Fundações, Centros Gerenciais 

Estaduais e Federais, Conselhos, Cooperativas, Órgãos da administração indireta do 

Estado de Minas Gerais vinculados aos sistemas operacionais. 

- Conselho Fiscal passa a ser formado por três membros. Dois indicados pela Fundação 

João Pinheiro e outro eleito pelos associados, assim como seu suplente, pelo período de 

três anos. 



 - Fonte: Circular 01/79 

- Composição da nova diretoria para o triênio 1979 a 1982. 

 - Fonte: Circular 02/79 

 

1980 
 

- Convênio firmado com a UNIMED-BH para atendimentos médicos, hospitalares e 

laboratoriais. 

 - Fonte: Circular 01/80 

- Lago da área recreativa em bom estado e propício a pesca de tilápidas 

- Ampliação do playground na área recreativa, e construção de pista de patinação para 

skates e patins. 

- Inauguração do segundo campo de futebol, com medidas oficiais. 

- Construção da quadra de vôlei. 

- Construção do bar e dos vestiários masculino e feminino. 

- Quadra de futebol de salão foi revitalizada, com novo piso e iluminação. 

- Inauguração da quadra de futebol de salão, com a presença de trezentas pessoas. 

- Inauguração da quadra de vôlei, com a Festa Baranga. 

- Construção das piscinas infantil e de adultos com previsão para se iniciar em 1981 

- Construção do muro divisório na área recreativa. 

- Instalação de um novo escritório contábil-administrativo da AEFJP em salas de espaço 

maior 

 - Fonte: Relatório de Atividades da AEFJP – 1980 

 



 

1981 
 

- Foi instituído o programa de assistência a infância, com auxílio amamentação e auxílio 

infância. 

 - Fonte: Circular 003/81 

- Pedido de licença do Diretor-Presidente da AEFJP, Alnir Marco Schreiber de sua 

função, com o Diretor Administrativo assumindo suas funções. 

 - Fonte: JA_Solicitação de afastamento do cargo de Diretor-Presidente da 

AEFJP (25-06-1982) 

 

1982 
 

- Criação de torneios esportivos promovido pela Diretoria de Esportes. 

- Construção de uma churrasqueira na área recreativa. 

 - Fonte: Relatório de Atividades da AEFJP – 1982 

- Alteração no estatuto da AEFJP 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral extraordinária da AEFJP (12-03-1982) 

- Define que em caso de extinção, separação, exclusão, cuja consequência seja a 

impossibilidade de continuidade da AEFJP, o seu patrimônio é revertido à FJP. 

- Inclui a Área Recreativa como órgão que constitui a AEFJP, e é desenvolvido regras 

próprias dentro do Estatuto. 

- Define como competência da Assembleia Geral as alterações no Estatuto e a eleição 

dos membros do Conselho de Benefícios. 

- Define que o mandato da Diretoria terá duração de três anos, iniciando-se no 1º dia útil 

após sua eleição, sendo permitida a reeleição por número de mandatos ilimitados. 

- Define de forma mais clara as competências da Diretoria. 



- Farão parte do Conselho de Benefícios, na quali dade de membros natos, os dois 

últimos ex-Presidentes da Associação, que tiverem sido eleitos e hajam cumprido os 

seus mandatos. 

- Neste documento que se estabelece o quadro social, que é tido como base por todos os 

outros estatutos seguintes. Definindo também, os direitos, deveres e penalidades, que 

vão permanecer nos próximos estatutos.  

 - Fonte: Diferenças do Estatuto de 1982 para o Estatuto inicial (1973) 

- 1º Torneio de Integração da AEFJP. 

 - Fonte: Circular 004/82 

- Instituir a Diretoria de Esporte e a Diretoria Social e Divulgação. 

 - Fonte: Portaria 002-82 

- Institui o Departamento de Futebol, de Vôlei, Departamento Aquático-Ginástica e 

Departamento Esporte-Infantil. 

- Fonte: Portaria 003-82 

 

1983 
 

- Criação do Plano de Saúde Oral da AEFJP 

 - Fonte: JA_Circular nº 003-83 - Convênio Plano de Saúde Oral (01-09-1983) 

- AEFJP passa a editar o boletim de circulação interna "O Associado". 

- Torneio de futebol "Taça Paulo Pinheiro Chagas". 

- Construção da quadra de peteca. 

  - Fonte: Relatório de Atividades da AEFJP – 1983 

- Alteração no estatuto da AEFJP. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral ordinária da AEFJP (25-03-1983). 

- Torneio de Futebol de Salão da AEFJP. 

 - Fonte: Circular n° 002-83 



- Contrato de Comodato entre FJP e AEFJP, cedendo área para construção de quadras 

de esportes, piscinas, prédio com restaurante, salas de jogos, cômodos para atividades 

culturais, o que representaria uma sede campestre. 

 - Fonte: JA_Minuta contrato comodato FJP e AEFJP (14-05-1984) 

 

1984 
 

- Alteração no estatuto da AEFJP. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral extraordinária da AEFJP (07-11-1984) 

- Define as receitas da AEFJP, sendo elas: Contribuições dos associados e entidades 

empregadoras, doações e quaisquer recursos ou rendas que porventura seja criada. 

- Os associados efetivos são os empregados da FJP, empregados da COOPAMIG e da 

CODEVALE. 

- Define as competências da Assembléia Geral, Conselho Deliberativo e constitui uma 

nova composição das Diretorias, sendo estas: "Diretoria-Administrativa", "Diretoria-

Financeira", "Diretoria de Assuntos de Trabalho", "Diretoria de Benefícios e Ação 

Social", "Diretoria de Cultura" e "Diretoria de Esportes e Recreação", define a 

competência de cada uma das diretorias e os mandatos passam a ter 2 anos de duração. 

- A posse dos eleitos ocorrerá no primeiro dia útil do mês de abril. 

 - Fonte: Diferenças do Estatuto de 1982 para o Estatuto de 1984. 

- Programa PAI - Projeto de construção da sede e praça esportiva. 

 - Fonte: Ata da reunião de diretores da AEFJP (30-05-1984) 

 

1986 
 

- Instituição de um novo "Plano Livre Escolha" onde o associado pode escolher onde 

consultar. 

 - Fonte: Portaria 001-86 

- Transferência da Sede da AEFJP, da Rua Goitacazes para a Rua da Bahia. 



 - Fonte: Ata da Reunião de diretores da AEFJP (06-02-1986) 

 

 

1987 
 

- Designa associados para representar a AEFJP na Secretaria de Estado dos Transportes. 

 - Fonte: Portaria 006-87 

- Designa associados para representar a AEFJP na Secretaria de Estado do Trabalho e 

Ação Social – SETAS. 

 - Fontes: Portaria 007-87 

- Designa associados para representar a AEFJP na Secretaria de Estado dos Esportes, 

Lazer e Turismo – SELT. 

 - Fonte: Portaria 008-87 

- Designa associados para representar a AEFJP na Secretaria de Estado de Educação – 

SEE. 

 - Fonte: Portaria 009-87 

- Designa associados para representar a AEFJP na Secretaria de Estado de 

Abastecimento – SEAB. 

 - Fonte: Portaria 010-87 

- Afirmativas do Presidente da FJP sobre o período de greve. 

- Criação de comissões de associados para a paralização. 

- Definições dos funcionários e suas estratégias diante a paralisação. 

 - Fonte: Informativo de Greve 

- 90% dos funcionários da FJP pararam no dia 21/05/1987. 

 - Fonte: Informe da Greve nº 4 

- Primeira reunião com a direção da FJP para negociar. 

- Visita de grevistas do SEPLAN, tomando conhecimento da pauta de reinvindicações. 

- Apoio dos alunos do curso de Administração Pública. 



 - Fonte: Informe da Greve nº 5. 

- Negociação entre a AEFJP e a FJP continua. 

 - Fonte: Informe da Greve nº 10 

- Paralisação com participação de 85% dos empregados da FJP 

 - Fonte: Informa da Greve nº 11 

- Tribunal Regional do Trabalho vota a favor da legalidade da greve dos funcionários da 

FJP. 

- Sendo definido: pagamento dos dias parados em greve, nenhuma punição aos 

grevistas, entre outras coisas. 

 - Fonte: Informe da Greve nº 14 

- Foi adquirida a nova sede da AEFJP, no bairro São Lucas. 

 - Fonte: Informe da AEFJP nº 15 

- FJP não acata a decisão da Justiça do Trabalho. 

- Demitidos por mútuo interesse devem buscar a AEFJP para fazerem parte da Ação 

Plúrima de cumprimento. 

 - Fonte: Informe da AEFJP nº 16 

- Desenvolvimento de novas alternativas para resolver a crise financeira vivida pela 

AEFJP, propondo eleições de uma diretoria, ou entregar a FJP o programa de 

benefícios, ou aumentar a contribuição dos associados para 2% dos seus vencimentos e 

subvenção para 3%, e criar a categoria sócio contribuinte para a área recreativa. 

 - Fonte: Informe da AEFJP nº 19. 

 

1988 
 

- Necessidade de reestruturação a nível institucional, administrativo, financeiro e 

político da AEFJP. 

 - Fonte: Informe nº 5. 

- Gestão de 1987 marcada pela luta por direitos trabalhistas e pela implantação do 

serviço de assistência médica próprio substituindo as empresas CLIDEME e UNIMED. 



- Desempenho econômico da AEFJP continua bom, acumulando taxas de crescimento 

nominal superiores à inflação. Porém a receita evoluiu apenas 278% contra inflação de 

366% neste período. 

- Aprovação de três novos Planos cruciais para a AEFJP, o Plano Institucional, que 

modificava o Estatuto Social, o Plano Administrativo e Financeiro, que constituía o 

Plano de Benefícios, e o Plano Político, com a renuncia da atual diretoria, abrindo para 

uma nova eleição. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral ordinária da AEFJP (25-03-1988). 

- Diversos aumentos nos preços dos convites para a Área Recreativa devido a alta na 

inflação. 

 - Fonte: Portaria 002-88 a Portaria 006-88ª. 

 

1989 
 

- Definida a transferência da Sede da AEFJP, da Rua da Bahia para a Avenida José 

Cândido da Silveira, devido ao espaço reduzido atual. 

 - Fonte: Ata da reunião de diretores da AEFJP (03-07-1989) 

- Contrato com a SOBENCA para implantação do Plano de Saúde. 

 - Fonte: Informativo nº 04 (23-11-1989) 

 

1990 
 

- Inscrição dos funcionários da FJP ao IPSEMG. 

 - Fonte: Informativo (10-10-1990) 

 



 

1991 
 

- Votação para eleição dos representantes dos servidores ao "Canal de Expressão do 

Servidor". 

 - Fonte: Ata de apuração de votos para eleição dos representantes do "Canal de 

expressão do servidor" (19-12-1991) 

- Regulamento do campo de futebol de grama privilegiando os Associados da AEFJP. 

 - Fonte: Portaria 004-91 

- Promoção de ações da AEFJP com objetivo de obter a Anistia Constitucional para os 

colegas grevistas demitidos em 1987. Constituindo comissões de trabalhos para 

desenvolver atividades para mobilizar os quadros da Fundação e da Comunidade 

Científica, além da sociedade.  

 - Fonte: Portaria 006-91 

- Criação do BUMERANGUE, boletim da Comissão pela Anistia. 

 - Fonte: Jornal Bumerangue (07-1991) 

- Felicitação da AEFJP ao novo presidente da FJP, Luis Aureliano. "As palavras do 

Presidente nos fazem acreditar que nossos desejos não são mais apenas sonhos. Eles 

podem agora ser realizados." 

-Retorno de dezesseis funcionários demitidos na greve de 1987. 

 - Fonte: Boletim (12-1991) 

 

1992 
 

- Reunião da AEFJP com a presidência da FJP e representante do SINTAPPI, para tratar 

reforma administrativa na FJP, repasses de recursos da FJP a AEFJP, reajustes de 

salário e 13º salário, recentes demissões na FJP e outras temáticas. 

 - Fonte: Relato da reunião entre o presidente da FJP, diretoria da AEFJP e 

representante do SINTAPPI (27-11-1992) 



- Diversos aumentos nos preços dos convites para a Área Recreativa devido a alta na 

inflação. 

 - Fonte: Portarias 001, 002, 004, 005, 007-92 

 

1993 
 

- Define a paralisação dos funcionários da FJP para o dia 10/03. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Ordinária da AEFJP (09-03-1993) 

- Assembleia para discutir a situação da Área Recreativa que ultimamente se encontra 

abandonada. Com intensões de promover ações permanentes no espaçoe continuar as 

construções iniciadas como a sauna. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Ordinária da AEFJP (28-09-1993) 

 

 

1994 
- Questionamento por parte da UNIMED de um certo uso excessivo dos serviços 

disponíveis podendo acarretar em aumento de preços. 

 - Fonte: Circular 02-94 

- Diversos aumentos nos preços das mensalidades e convites para a Área Recreativa 

devido a alta na inflação. 

 - Fonte: Portarias 001, 002, 003, 004, 005, 006-94 

 

1995 
 

- Contrato com Metrópolis Video Locadora Ltda prestes a ser cencelado caso não haja 

um número alto de locações por associados. 

 - Fonte: Circular 01-95 



- Presidente da AEFJP institui um formulário "relação das tarefas realizadas na semana" 

para serem preenchidas pelos funcionários da Área Recreativa. 

 - Fonte: Portaria 04-95 

- Informa que foi enviado ofício ao presidente da FJP solicitando esclarecimento sobre o 

aumento de 10% dos salários definido pelo governador. 

 - Fonte: Prato do Dia nº 01 (04-05-1995) 

- Doação de medicamentos da AEFJP para o ambulatório da FJP. 

 - Fonte: Prato do Dia nº 02 (04-05-1995) 

- Compra de um microcomputador e um aparelho de FAX pela AEFJP para atender 

melhor os associados. 

 - Fonte: Prato do Dia nº 03 (05-05-1995) 

- Reunião com o presidente da FJP onde foi discutido o aumento de 10%, mas nada 

acertado. 

 - Fonte: Prato do Dia nº 07 (17-05-1995) 

- Votação para a escolha do nome do Jornal da AEFJP, o vencedor foi João Bosco (CEI) 

com o nome CATRACA. 

 - Fonte: Prato do Dia nº 09 (31-05-1995) 

- Cobrança por parte da AEFJP à FJP em busca de diálogo e respostas sobre o aumento 

salarial. 

 - Fonte: Prato do Dia nº 13 (20-06-1995) 

- Indignação pela AEFJP pelo presidente da FJP declarar ao jornal de Minas que as 

equipes da FJP são "relativamente ruins". 

 - Fonte: Prato do Dia nº 18 (01-09-1995) 

- Reclamação pela ausência de reajuste salarial. 

 - Fonte: Prato do Dia nº 20 (04-10-1995) 

- Lançamento do Jornal Catraca. 

 - Fonte: Jornal Catraca - nº 2 (04-1996) 

- Melhorias na Área Recreativa, tanto no parques de brinquedos, quanto construindo 

churrasqueira e reformando boa parte da área interna. As reformas mais importantes 

foram a ampliação do bar e a construção de 5 novas quadras de areia. 

 - Fonte: Jornal Catraca - nº 1 - (11-1995) 



- Ausência da tradicional "Festa de Natal" feita pela AEFJP, pela ausência de diálogo 

proveitoso com a diretoria da FJP. 

 - Fonte: Prato do Dia nº 24 (15-12-1995) 

- Criação do Prato do Dia, que tinha como papel chamar a atenção dos associados por 

questões administrativas, como atrasdo de pagamento, ou de saúde, também fez papel 

de fiscalizador, informando sobre a qualidade da comida da cantina, reivindicando 

melhorias para os funcionários da FJP. 

 - Fonte: Jornal Catraca - Edição Especial 

 

1996 
- Constituição da FUNDACOOP - Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da 

Fundação João Pinheiro. 

 - Fonte: Jornal Catraca - nº 2 (04-1996) 

 

1997 
- Aprovação de um Novo Estatuto da AEFJP, após 13 anos com o Estatuto anterior. 

 - Fonte: Jornal Catraca - Edição Especial 

- Regras das contribuições do associado a AEFJP com porcentagens salariais mais bem 

definidas. 

- Diminuição de 15 membros do Conselho Deliberativo em 1984 para 7 membros 

efetivos e 3 suplentes. 

- Alteração nas diretorias da AEFJP, sendo agora estas conhecidas por: "Administração 

e Finanças", "Assuntos Jurídicos e Institucionais", "Mobilização Comunicação e 

Cultura", "Benefícios" e diretoria da "Área Recreativa". 

- Posse de nova diretoria acontecerá em Junho, no antigo Estatuto ocorria em Abril. 

- Deixa claro neste novo Estatuto as ações econômicas, financeiras e orçamentárias em 

contraponto ao anterior Estatuto. 

- A Área Recreativa, que recebe capítulo específico no Estatuto de 1984, não recebe 

capítulo específico sobre, sendo citada algumas poucas vezes. 



- Houve uma simplificação das leis no Estatuto de 1997, havendo menos incisos e 

parágrafos em relação ao Estatuto de 1984. 

 - Fonte: Diferenças no Estatuto de 1984 ao de 1997. 

- Construção do bar, vestiários e sauna todas finalizadas. 

- Diretoria atual passou a efetuar registros da documentação da AEFJP, além de 

trabalhar na recuperação de documentos para resgatar a história da instituição. 

- Criação da Cooperativa de Crédito, sendo um sucesso entre os associados. 

 - Fonte: Jornal Catraca - Edição Especial 

- Institui uma cobrança de mensalidade  para alunos dos Cursos Regulares da Escola de 

Governo da Fundação João Pinheiro e empregados das empresas que prestam serviços à 

FJP em sua sede. 

 - Fonte: Portaria nº 03-97, Portaria nº 002-98 

 

1998 
 

- Liberação de um convite por mês para o associado levar um convidado a Área 

Recreativa. 

 - Fonte: Circular 02-98 

 

1999 
 

- Solicitação para o associado aderir o novo plano UNIMAX da UNIMED-BH. 

 - Fonte: Informativo (14-09-1999) 

- AEFJP buscando restaurantes para se conveniar, resposta a medida da Diretoria da 

FJP, relativa à retirada do total subsídio à alimentação. 

 - Fonte: Informativo (23-09-1999) 

- Convite a AEFJP pelo Deputado Anderson Adauto presidente da Assembleia 

Legislativa para o projeto "Minhas Unida Vence a Crise" 



 - Fonte: Prato do dia nº 91 (11-03-1999) 

- Sindicatos ligados aos funcionários públicos rejeitam o pagamento de seu 13º salário 

de forma parcelada. 

 - Fonte: Prato do dia nº 120 (16-04-1999) 

- Agradecimento a AEFJP pela Assembleia Legislativa pela participação e empenho no 

movimento "Minas Unida Vence a Crise". 

 - Fonte: Prato do dia nº 126 (19-04-1999) 

 

2000 
 

- Associação disponibiliza advogados aos associados que querem reivindicar a correção 

dos saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 - Fonte: Informativo (11-08-2000) 

- Aprovação de um Novo Estatuto da AEFJP, após 3 anos com o Estatuto anterior. 

 - Fonte: Estatuto da AEFJP - 07-2000 

- Mudança na quantidade de membros das diretorias, passando de 7 no antigo Estatuto 

para 17 membros, sendo 1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 5 Diretores Titulares, 1 

Diretor Primeiro Suplente e 1 Diretor Segundo Suplente, das diretorias de 

"Administração e Finanças", "Assuntos Jurídicos e Institucionais", "Mobilização 

Comunicação e Cultura", diretoria de "Benefícios" e da "Área Recreativa". 

- Regras mais precisas quanto a substituição de algum diretor, havendo agora Diretores 

Primeiro Suplente, e Segundo Suplente. 

- Em caso de vacância no cargo de Presidente e Vice-Presidente, haverá através de 

Assembleia Geral, novas eleições em caráter extraordinário. 

 - Fonte: Diferenças no Estatuto de 1997 ao de 2000. 

 



 

2001 
 

- Mapeamento topográfico do terreno da Área Recreativa, reformas na piscina e 

campos, e feito laudo técnico sobre a qualidade da água da lagoa, que deu como 

resultado água cristalina. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral Ordinária da AEFJP (27-03-2001) 

- Necessidade de uma maior atenção e ação, pois alguns direitos dos associados estão 

deixando de ser cobrados, causando prejuízos para os mesmos. 

 - Fonte: Ata da primeira reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (14-

12-2001) 

- Aprovação de um Novo Estatuto da AEFJP, após 1 ano com o Estatuto anterior. 

 - Fonte: Estatuto da AEFJP - 15-02-2001 

- Definição como associado agregado os alunos de cursos regulares da FJP. 

- Mudança na quantidade de membros das diretorias, passando de 17 no antigo Estatuto 

para 7 membros, sendo 1  Presidente, 1  Vice- Presidente e 5 Diretores, respectivamente 

de "Administração e Finanças", de "Assuntos Jurídicos e Institucionais", de 

"Mobilização Comunicação e Cultura", de "Desenvolvimento Social, e de Recreação e 

Lazer". 

- Altera o mês de posse da nova diretoria de junho para abril. 

- Em caso de vacância de cargo de Diretor, será definido a substituição por designação 

do presidente substituto. 

- Em caso de vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, a Assembléia 

Geral decidirá sobre a substituição. 

 - Fonte: Diferenças no Estatuto de 2000 ao de 2001. 

- Apresentação dos regimentos da Diretoria, Conselhos e regulamento da Administração 

Geral da Área Recreativa em documentos separados. 

 - Fonte: Regulamento da Administração Geral da Área Recreativa (15-02-2001), 

Regimento da AEFJP e de sua Diretoria (15-02-2001) e Regimento Órgãos 

Deliberativos AEFJP (15-02-2001). 

 



2002 
 

- Posicionamento da AEFJP em busca de discutir conjuntamente com a FJP, em busca 

de mais segurança após o assalto sofrido a FJP, tendo funcionários sidos assaltos 

juntamente com o posto bancário do Itaú. 

 - Fonte: Informativo (03-05-2002) 

- AEFJP informando aos seus associados a necessidade deles observarem seus FGTS 

em busca de uma segurança financeira. 

 - Fonte: Informativo (09-05-2002) 

- AEFJP informa que conseguiu derrubar todas as emendas apresentadas ao Projeto de 

Lei que trata do Plano de Carreira da Ciência e Tecnologia. 

 - Fonte: Informativo (12-06-2002) 

- Apresentação de uma série de propostas para o fortalecimento das autarquias e 

fundações do Estado de Minas Gerais. 

 - Fonte: Informativo (06-10-2002) 

- Encaminhamento das propostas de fortalecimento das autarquias e fundações para o 

governo de transição de Aécio Neves. 

 - Fonte: Informativo (22-10-2002) 

- Reunião da AEFJP com Antônio Anastasia, coordenador da equipe de transição de 

Aécio para apresentar a proposta do Plano de Careira da Ciência e Tecnologia, sendo 

levada ao Aécio, e se comprometendo inicialmente a pagar em dia os salários dos 

servidores. 

 - Fonte: Informativo (30-10-2002) 

 

 

2003 
 

- Designa Bernardo Novais da Mata Machado como representante da AEFJP na ALMG 

para tratar de assuntos ligados ao terreno da FJP, na Av. José Candido da Silveira, 2000 

- Cidade Nova. 



 - Fonte: Portaria 005-03 

- Reformulação do consultório odontológico. 

-Instalação de um escritório para causas trabalhistas dos associadas na AEFJP. 

- Ações de devolução do Imposto de Renda daqueles que receberam os precatórios nos 

últimos dois anos. 

- Criação de um site na internet da AEFJP. 

 - Fonte: Informe ao associado (15-05-2003) 

- Convocação dos associados para se mobilizar contra os cortes do governo. 

 - Fonte: Informe ao associado (13-06-2003) 

 

2004 
- AEFJP agradece os associados que seguiram a decisão de não almoçar no Restaurante 

Vianna, até que se se estabelecesse um acordo favorável com relação ao preço da 

refeição. 

 - Fonte: Informativo (06-01-2004) 

- Entrega de uma proposta do funcionalismo público ao Secretário de Planejamento, 

Antônio Anastasia contendo um reajuste salarial imediato para os servidores. 

 - Fonte: Informativo nº 007 (03-03-2004) 

 

2005 
- Chapa "Reviravolta" eleita por um voto a mais da chapa "Resolução", vencendo a 

eleição por 81 a 80. 

 - Fonte: Ata das eleições da AEFJP (24-05-2005) 

- Criação de dois informes, onde seria divulgado mensalmente o balanço financeiro da 

Associação. 

 - Fonte: Ata de reunião de diretores da AEFJP (06-06-2005) 

- Debate acerca de uma audiência com o presidente da FJP tendo como pauta 

reivindicações extensas. 



 - Fonte: Ata de reunião de diretores da AEFJP (10-06-2005) 

- A conclusão a partir das opiniões dos integrantes seria de que não havia expectativa de 

que o presidente atendesse às reivindicações apresentadas no documento, e que isso 

significaria um processo de luta. 

 - Fonte: Ata de reunião de diretores da AEFJP (27-07-2005) 

- Convocação da Coordenação Sindical dos associados da AEFJP para ir a ALMG, em 

audiência na Comissão de Administração Pública, onde seria cobrada a modificação nas 

tabelas salariais da Educação e Saúde. 

 - Fonte: Convocação da coordenação intersindical (22-08-2005) 

- Campanha de filiação e de refiliação de associados. 

 - Fonte: Informativo nº 003 (22-08-2005) 

- Bloqueio de conta da AEFJP após ação trabalhista movida pelo dentista Roland Régio 

Oleto. 

 - Fonte: Ata de reunião de diretores da AEFJP (30-11-2005) 

 

2006 
 

- Afastamento do vice-presidente da AEFJP Bernardo Novais da Mata Machado, que 

assumiu cargo de Diretor na Fundação Mineira de Cultura (FMC), órgão da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte.  

 - Fonte: Ata da Assembleia Extraordinária da AEFJP (04-08-2006) 

- Aprovada a vinda do escritório da AEFJP para uma filial no Bairro São Luiz, já 

estando a Diretoria acertada com a FJP, que irá ceder uma sala no primeiro andar de seu 

prédio na Alameda das Acácias. 

 - Fonte: Ata de reunião de diretores da AEFJP (29-06-2006) 

- Necessidade de repensar o espaço da área recreativa para 2007 visto que ela tem dado 

prejuízo e a Associação não tem tido condições de investir nela. 

 - Fonte: Ata de reunião de diretores da AEFJP (15-12-2006) 

- Carta do presidente da AEFJP ao presidente da FJP, pedindo uma definição quanto ao 

funcionamento da Fundação João Pinheiro, devido a obras no prédio atrapalhando o 



cotidiano do trabalho e até causando doenças respiratórias e alérgicas em alguns 

funcionários. 

 - Fonte: Informativo nº 013 (03-07-2006) 

 

2007 
- Sucessivos déficits nas contas da AEFJP. 

 - Fonte: JA_Parecer do Conselho Fiscal (08-03-2007) 

- Dívidas e Déficits crescem para a AEFJP, sendo um componente muito importante 

deste déficit a área recreativa, que vem gerando prejuízos sucessivos, não se 

constituindo em atividade auto-sustentável, 

 - Fonte: 2007 - Doc. aos Associados apresentando dificuldades da AEFJP 

 

2008 
- Possibilidade de inclusão da UEMG na participação e manutenção da Área Recreativa, 

cedendo o uso por um período de anos a UEMG com a garantia de uso dos funcionários 

da AEFJP e da FJP. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Extraordinária da AEFJP (31-03-2008) 

- Fim do contrato de comodato firmado entre FJP e AEFJP, sobre a Área Recreativa, 

sendo o imóvel devolvido a FJP. 

 - Fonte: JA_Ata da reunião Contrato de Comodato celebrado entre FJP e AEFJP 

(04-08-2008) 

 

2010 
- Se institui o Comitê Gestor, que irá elaborar um plano de ação para aplicar o dinheiro 

que será ressarcido/pago a AEFJP por indenização pelas benfeitorias construídas no 

terreno da Área Recreativa. 

 - Fonte: Portaria 01-10 

 



2011 
 

- Aprovação de um Novo Estatuto da AEFJP, após 10 anos com o Estatuto antigo. 

 - Fonte: Estatuto da AEFJP - 15-05-2011 

- Retira da categoria "Associados Agregados" os empregados de empresas que prestam 

serviços à FJP. 

- Retira a categoria de associados "Conveniados" que existia. 

- Com a Área Recreativa deixando de ser de posse da AEFJP, ela não faz mais parte dos 

direitos e nem dos benefícios dos associados. 

- O Conselho Deliberativo constitui-se agora de 05 (cinco) membros efetivos e 02 (dois) 

membros suplentes, tendo 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente e 01 (um) 

Secretário. 

- A Diretoria agora constitui-se de 05 (cinco) membros, sendo 01 (um) Presidente 

Executivo. 01 (um) Vice-Presidente, e 03 (três) Diretores para as áreas de: 

Planejamento, gerência financeira e administrativa; Relações institucionais e jurídicas: 

De políticas sociais e de promoção do Associado. 

- Explicita mais do que nos documentos anteriores as funções dos órgãos diretores da 

AEFJP. 

- Alteração do período de eleição para segunda quinzena de maio. 

- É posto no Estatuto a criação de um Grupo de Ação Estratégica - GAE para planejar 

aplicação de recursos financeiros e estabelecer o fluxo e equilíbrio econômico da 

AEFJP. Sendo composto de 5 (cinco) membros Associados, sendo um deles membro do 

Conselho Fiscal; tendo um Presidente e mandato restrito ao período de gestão da 

Diretoria. 

- Há no documento de Estatuto AEFJP de 2011, justificativas sobre as mudanças no 

Estatuto, sendo estas: 

1 - Ajustes administrativos, visando a manutenção e sobrevivência da AEFJP; 

2 - Simplificação da Estrutura da gestão; 

3 - Incorporação de ações estratégicas que assegurem a prática econômico-

financeira e o patrimônio da AEFJP; 

4 - Superação dos revezes que vem sendo vivenciados nos últimos 4 (quatro) 

anos; 



5 - Garantia da sobrevivência e manutenção de uma ASSOCIAÇÃO que tem 38 

anos de histórias de lutas e conquistas para os servidores da FJP, nos 40 anos da própria 

Instituição. 

 - Fonte: Diferenças no Estatuto de 2001 ao de 2011. 

 

 

2013 

- Ação contra a receita federal, referente à cobrança do INSS dos serviços prestados 

pela UNIMED BH. A estratégia que foi tomada pela diretoria, de providenciar o 

depósito em juízo do valor que a receita reclamou da AEFJP. Valor este que foi 

calculado pelo escritório de contabilidade APS Gestão Contábil, referente ao período de 

2009 até a 2013. 

 

- Apresentação do advogado Luís Carlos Rezende, que orientou sobre a ação contra o 

Ipsemg, que no período de 2007 a 2010, fez descontos indevidos dos servidores para 

assistência médica. 

 

- Balancete feito pelo Diretor Administrativo Financeiro Fernando Prates, referente ao 

ressarcimento da Área Recreativa, mostrou detalhadamente que desde seu recebimento 

foi pago todas as dívidas que a AEFJP tinha e que o restante está em duas aplicações no 

banco do Brasil e uma aplicação no Sicoob-Nossacoop. 

 

-Tramitação de um Projeto de Emenda Constitucional na Assembleia, apresentado pelo 

Deputado Sargento Rodrigues, que  estabelece que o Diretor da Associação, durante o 

seu tempo de gestão, possa se dedicar em tempo integral ás funções da Associação. 

 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral Extraordinária da AEFJP, 19/04/2013 

 

2015 

- Discussão e apresentação do imóvel adquirido pela AEFJP, localizado na Rua Cuiabá 

1108, bairro Prado. Na data da reunião o imóvel estava alugado para uma boutique. 

Além disso, foi salientado que o objetivo da compra era a imobilização de recursos para 

a proteção do patrimônio da AEFJP. 

  - Fonte: Ata da Reunião da Diretoria e Conselhos Deliberativos e Fiscal da 

Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro. 

 



2017 

- Posse da nova Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo para o biênio 2017-

2019 

- Imóvel comprado pela AEFJP dá retorno financeiro anual considerável sobe o 

investimento feito. 

- Na ação judicial do INSS a decisão foi favorável a AEFJP. Parte do depósito em juízo 

já foi devolvida e, consequentemente, foi repassado um desconto na mensalidade da 

UNIMED. A parte da devolução ainda não liberada deve ser analisada e pela nova 

diretoria. 

- Finalização da renovação dos jardins. 

 - Fonte: Ata da Assembleia Geral e Posse da Diretoria e Conselhos Fiscal e 

Deliberativo – Biênio 2017-2019 

 

2018 

- Parceria com o escritório de advocacia Córdova, para prestação de assessoria jurídica à 

AEFJP e aos seus associados mediante convênio. 

- Aprovação de abertura de duas ações judiciais. A primeira ação contra o estado pelo 

não pagamento dos prêmios de produtividade dos anos 2013 e 2014 e a outra referente a 

concessão da GFPE aos gestores. 

- Reformulação e atualização do estatuto da AEFJP. As alterações foram: 

 1 - Ajustamento administrativos visando à manutenção e sobrevivência da AEFJP; 
2 - Simplificações da estrutura de gestão; 
3 - Incorporações de ações estratégicas que assegurem a prática econômico-

financeira e o patrimônio da AEFJP; 
4 - Inclusão de uma categoria de Associado Especial e Estabelecimento de 

penalidades. 

 
 - Fonte: Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos 

Empregados da Fundação João Pinheiro. 
 

2017 e 2018 

- Atualização do Cadastro de Associados; 



- Plano de comunicação: criação de nova marca, de uma página no Facebook e de e-

mail coletivo para associados; 

- Realização de convênios diversos com objetivo de atender demandas dos associados; 

- Criação de uma Assessoria Jurídica 

- Debate sobre o projeto de Reforma Previdência 

- Estudo aprofundado sobre mecanismos e cálculos de reajuste da UNIMED, visando 

aumentar o controle da associação sobre a negociação de reajustes. 

- Acompanhamento do trabalho dos funcionários do escritório da associação (Instalação 

de relógio de ponto para funcionárias) e dos serviços da contabilidade. 

- Reforma na casa da associação (cupins), que ainda necessita continuidade em função 

de outros problemas estruturais apresentados. Visita à casa para avaliação de suas 

condições e criação de um relatório permanente de acompanhamento do investimento. 

- Atualização do estatuto da Associação 

- Criação de normas e regulamentos para lidar com atrasos de associados com a 

UNIMED 

- Campanha para adesão de novos associados 

- Realização de Confraternizações: Natal e Festa Junina 

- Contribuição na manutenção do jardim em contrapartida ao uso da sala da associação e 

gastos consequente assumidos pela FJP 

- Negociação com a seguradora (seguro de vida) referente a reajustes 

- Apoio à pesquisa e elaboração do livro sobre os 50 anos da FJP: contratação de 

estagiários para organização do arquivo da Associação e apoio ao programa de 

entrevistas 

- Acompanhamento dos trâmites administrativos e políticos para aprovação do Plano de 

Carreiras da FJP, com contatos com parlamentares e autoridades e mobilização dos 

associados para participação nas sessões legislativas. 

- O Plano de Careira da FJP aprovado. Busca pela regulamentação do plano e a 

atualização e inclusão da Tabela. A Proposta da nova Tabela foi aprovada pela Seplag e 

encontra-se na Casa Civil. 

 - Fonte: Relatório Assembleia Geral - Diretoria 2017-2018-final 

 


