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Relatório de audiência SINASEFE e MPOG
Data: 22/11/2011
Presentes: SINASEFE: Elane Mafra, Ney Robson Bezerra, Sílvio Rotter, Aliomar Silva, Clério Guaitolini,
Tânia Guerra e Tonny Medeiros. MPOG – Duvanier Paiva e Marcela Tapajós.
O secretário Duvanier Paiva iniciou a audiência lembrando que na reunião anterior houve um debate
sobre a metodologia da negociação, e que estaria assegurada a discussão das duas carreiras com o
SINASEFE. Afirmou que na reunião desta terça esperava que a entidade dissesse a forma como desejava
encaminhar este processo.
O sindicato afirmou que na última reunião ficou estabelecido que o governo encaminharia um
Protocolo de Negociação para ser respondido pela entidade. Como este protocolo não foi recebido, a
entidade quer encaminhar a forma de discussão.
O secretário disse que o entendimento do governo é outro: que o SINASEFE deveria ter procurado
as outras três entidades para ver a possibilidade de trabalharem juntas e hoje estaria dando uma resposta
ao governo. Afirmou que existe uma mesa com ANDES-SN e PROIFES, que firmaram o Termo de Acordo
n° 04/2011, para debater a reestruturação da carreira do EBTT. Disse ainda que já existia uma mesa com a
FASUBRA, que estaria debatendo o calendário de negociações.
Segundo Duvanier, o SINASEFE teria como alternativas para discutir o EBTT: ter uma mesa
própria, ou aderir ao Termo de Acordo n° 04/2011, e estar junto com as entidades signatárias nas
discussões da Carreira Docente.
Duvanier afirmou, em relação ao PCCTAE, que se a FASUBRA concordar em estar junto com o
SINASEFE, ambas entidades discutirão o tema juntas. Ele reafirmou que as entidades é que decidem sobre
se apresentarem juntas ou em separado. O secretário disse que deverá ter uma reunião com a FASUBRA
no dia 23/11 para preparar o programa de uma oficina no dia 15/12. Ainda sobre calendários, comentou que
dia 24/11 terá uma reunião com ANDES-SN e Proifes para construir o relatório da reunião anterior e que
terão oficina também dia 08/12,
O SINASEFE disse que tem decisão de plenária de não aderir ao Termo de Acordo n° 04/2011 e
que debaterá o tema na plenária do dia 26, analisando as alternativas apresentadas pelo governo. O
sindicato perguntou ainda, no caso de ter uma mesa em separado, se poderá ser convidado como
observador. O secretário afirmou que sim, desde que haja a concordância das demais entidades envolvidas.
Duvanier propôs para o SINASEFE uma oficina dia 18/01/2012 e uma reunião preparatória, que
poderia ser dia 07/12 às 18 horas. Ele afirma que até fevereiro todas as entidades já terão construído, a
partir das oficinas, os relatórios que subsidiarão as negociações, sem prejuízo de tempo para nenhuma das
entidades.
O SINASEFE disse que apenas um dia para discutir as duas carreiras é pouco e ficou acertado, no
Protocolo nº 07/2011 (anexado ao final do relatório), o seguinte calendário:
07/12/2011: reunião para preparação das oficinas: o SINASEFE deve apresentar uma previsão
do número de pessoas para participar das oficinas (que pode ser um número maior que nas
reuniões tradicionais).
18/01/2012: oficina que tratará do EBTT (nesta oficina governo e SINASEFE apresentam suas
propostas para reestruturação da Carreira Docente, que serão debatidas no evento)
19/01/2012: oficina que tratará do PCCTAE (nesta oficina governo e SINASEFE apresentam suas
propostas para reestruturação do PCCTAE, que serão debatidas no evento)
De acordo com o MPOG, o local das oficinas deverá ser a ENAP, em Brasília.
O Protocolo nº 07/2011, segue abaixo para as bases do SINASEFE e debates na 107ª plena.
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