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Relatório da Reunião da CAR e CPRSC

A principal atividade da CPRSC neste momento é discutir e aprovar os regulamentos das
IFE sobre a concessão do RSC para os trabalhadores do EBTT.
Nós do SINASEFE estamos atuando neste momento defendendo a autonomia das IFE e
buscando construir entendimentos que possam facilitar a possibilidade dos docentes da nossa rede
ter o direito do RSC reconhecido.
Portanto a CPRSC, tensionada pela nossa ação, tem se limitado a corrigir erros dos
regulamentos por indefinições, contrariedade a Resolução e a Portaria da CPRSC.
Até agora chegaram até o CPRSC 15 regulamentos:
1. IFSRG
2. IFSMG
3. IF Catarinense
4. IFPR
5. IFF
6. IFPA
7. IFMG
8. IFAM
9. IFPI
10. IFMT
11. CEFET-MG
12. IFES
13. IFNMG
14. IFS
15. CEFET-RJ
Ainda não dado o parecer do CEFET-MG, IFS e CEFET-RJ, os demais pareceres, exceto o
do IFMG, foram devolvidos para correções, nenhum foi reprovado. O IFMG foi aprovado para
publicação, com parecer do SINASEFE, porém é importante registar que aprovado não significa o
melhor para os trabalhadores e sim que estava dentro dos padrões e em consonância com as normas
(lei e resolução). Consideramos, inclusive, que o regulamento do IFMG foi o mais difícil para os
docentes conquistarem este direito. O parecer não pode entrar no mérito da discussão de valor do
regulamento, pois, fazendo isto estaria intervindo na autonomia das IFE.
Porém a questão mais importante desta reunião foi as duas preliminares colocadas pelo
SINASFE no início na reunião, a primeira o direito ao RSC dos docentes da nossa carreira dos
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ex-territórios, que por não estarem lotados em IFE, a resolução do CPRSC não define quem seria o
responsável pela construção do regulamento destes trabalhadores, para isso propusemos a criação
de uma Comissão da CPRSC, para construir esta resolução. O governo se responsabilizou de levar
para próxima reunião os dados destes trabalhadores e definir qual seria o processo de construção
deste regulamento.
Em conversa com os trabalhadores de Pimenta Bueno, seção sindical que representa estes
trabalhadores, consideramos importante que na próxima reunião do CPRSC, dia 29 de maio,
trabalhadores do ex-território deve estar presente, para isso tomamos a iniciativa de solicitar aos
companheiros (as) de Pimenta Buena para construir uma representação dos docentes do EBTT, para
comparecer a esta reunião, seria importante que viesse um de cada ex-território (Amapá, Rodônia e
Roraima).
A segunda foi a forma como vem conduzindo a construção do processo de concessão da
RSC nas escolas militares, pois, de forma deliberada o Ministério da Defesa (MD) não vem
cumprindo a Resolução do CPRSC.
Por solicitação do governo esta questão será tratada na próxima reunião, pois, o MD não
estava presente na reunião e seria melhor discutir na presença deles, nós concordamos com a
ponderação e acreditamos que uma Comissão de docente das escolas militares deveriam participar
da próxima reunião da CPRSC.
A próxima reunião do CPRSC será realizada no dia 29 de maio, às 9:00 h. sendo precedida
de uma reunião da CAR no dia 28 de maio. Proponho que todos os membros da CND seja
convocada para a reunião no dia 28 de maio, onde a noite faremos uma reunião da CND e os
docentes de ex-territórios e das escolas militares que se fizerem presente.
Assim sendo os representantes da CAR (David Lobão e Rodrigo Belinaso) tem a obrigação
de chegar no dia 28 de maio antes das 9 horas, os demais membros da CND e os representantes dos
ex-territórios e das escolas militares devem estar em Brasília no dia 28 de maio até as 17 horas.

Saudações,

Carlos David de Carvalho Lobão
Coordenador da Pasta Docente do SINASEFE NACIONAL
Conselheiro do Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências
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