DELIBERAÇÕES DA 129ª PLENA
26/02/2015
Números da 129ª Plena: 29 delegados
11 observadores
22 Seções Sindicais presentes
Calendário 29º CONSINASEFE
 Prorrogado o prazo para as inscrições das teses ao 29º CONSINASEFE, para o dia
11/03/1015, com a imediata disponibilização à base, através dos meios eletrônicos.

Demandas da categoria (Aprovação do documento a ser apresentado nas audiências com o
CONIF e MEC).
 Solicitar audiência como o CONIF.
 Apresentar proposta de construção de um GT composto pelo Sinasefe e Conif, para discutir
a unificação dos direitos dos trabalhadores.
 Realização de reunião entre CND e CNE, com a participação de Fabiano, para concluir o
documento aprovado na DN, sobre as demandas da categoria.
 Elaboração de documento denunciando os ataques à classe e reivindicando a suspensão do
pagamento da dívida.
 Elaboração de documento mais amplo, com maior foco no cotidiano da categoria, bem como
a ação unificada do Sindicato nacional e Seções Sindicais na luta diária dos trabalhadores.
 Cobrar do governo posição sobre a situação dos técnicos das escolas militares.
 Formalizar denúncia no CONIF sobre a questão do RSC dos servidores da Bahia, que vêm
sofrendo intervenção de militares na comissão.
 Que a Nacional faça levantamento mais detalhado sobre as 30 horas na base.
 Por uma outra política de educação.
 RSC para técnicos e aposentados.
 Desaposentadoria para servidores aposentados que tenham RSC.
 Supressão do controle de presença dos docentes.
 Perícia médica na cidade na qual está lotado o servidor.
 Pagamento de horas extras.
 Carga horária docente compatível com as atividades.
 Melhor gestão do plano de saúde;
 Implantação da CIS/CPPD em todas as instituições da rede.
 Política de capacitação para os TAEs e garantia da jornada de 30 horas para os TAEs.
 Que as Seções busquem construir GTs e comissões de TAEs para discutir RSC.

Campanha salarial















Reproduzir para toda a base a carta da reunião ampliada dos SPF.
Confeccionar carta com os eixos da Campanha salarial.
Divulgação e participação no Ato do dia 06/03/2015.
Apoio e solidariedade às lutas que estão ocorrendo: greve dos operários da GM, greve dos
professores do Paraná, grave dos operários do COMPERJ.
Formar o GT da campanha salarial.
Ampla divulgação da carta no site do Sinasefe.
Solicitar às seções que confeccionem faixas registrando o lançamento da campanha.
Realização de atividades simultâneas na base, no dia 20/03.
Inclusão da questão sobre a passagem dos técnicos dos IFES militares para o PCCTAE.
Que a nacional faça um balanço análise sobre as primeiras medidas do governo e a produção
de material em formato digital ser disponibilizado para toda a base.
Encaminhar a divulgação da campanha salaria na Conlutas e CEA.
Campanha de denúncia:
o
Contra a proposta apresentada pelo ministro da Previdência, de nova contrarreforma
da Previdência, que pretende criar o “fator 85” para a mulher e o “fator 95” para o homem.
o
Exigir a revogação das Medidas Provisórias 664/14 e 665/14.
Reunião do GT Campanha Salarial – 08 de abril, em Brasília.

Revista de Educação do Sinasefe
 A 129ª Plena aprovou a ampliação do teto para composição do Conselho editorial da
Revista, de 24 para 26, com a incorporação dos nomes apresentados: Roberto Lehr, Marcelo
Badaró, Alexandre Sami, Rogério Castro, Ricardo Velho, Mauro Iasi, Dorival dos Santos e
Mauricio Guimarães e um representante dos Colégios militares.

Solicitações da Base
 MTST/CE: Aprovado o apoio financeiro para a luta urbana do Movimento dos
Trabalhadores Sem – Teto, no estado do Ceará e remete à Secretaria de Finanças do
Sinasefe definição do valor a ser disponibilizado.
 Anistia de membros da base do SINDISIFCE: A 129ª Plena aprovou por unanimidade, a
anistia, perdão e formalizar pedido de desculpas aos militantes da base do SINDISIFCE,
professores Paulo e Memorion.
 Servidores do IFPR – Pró-Seção Sindical:
 Garantia de ressarcimento dos gastos com deslocamento do representante da comissão
pró-sindical à 129ª Plena.

 Garantir o cumprimento do calendário de visitas a vários campi do Paraná, em conjunto
com a Nacional, com discussão e adequação das datas, às possibilidades dos membros
do plantão.
 Garantir a participação de três membros da comissão pró- Seção Sindical no 29º
CONSINASEFE.
 Garantia de da participação de dois companheiros da oposição pró-seção sindical
Sinasefe, em todos os fóruns do Sinasefe.
 SINTETFAL: Aprovado, com uma abstenção, o pagamento dos servidores prestadores de
serviços do SINTETFAL, conforme solicitações que vêm sendo feita mês a mês ao Sinasefe.
 IFSP: A 129ª Plena referenda e reconhece a legitimidade da Seção Sindical IFSP para
indicar os nomes de seus representantes Conselho Superior.

CALENDÁRIO SINASEFE
 GT Gênero – A coordenação do GT fará um chamamento no 29º Consinasefe, à
participação em reunião ampliada durante o congresso, para a organização do GT que
pautará a 130ª Plena.
 Encontros estaduais – Aprovado com uma abstenção, o adiamento da realização dos
encontros estaduais para o segundo semestre de 2015, com exceção de Cuiabá e Paraíba que
já estão com seus encontros organizados.
 Cursos de Formação - Serão realizados a partir de maio de 2015. Durante o 29º
Consinasefe serão distribuídos folders explicitando o caráter dos cursos e já apontando os
locais que já estão confirmados.
 Outros eventos:
 De 10 a 12 de abril, em Barbacena, 9º Encontro dos Servidores Civis das Instituições
Militares de Ensino.
 De 23 a 26 de abril, em Porto Seguro/ BA – 9º Seminário Nacional de Educação.
 Abril/2015 - Encontro de Assédio Moral, em Manaus.

CNS – CND - CPRSC (Técnicos e aposentados)
 Realizar reunião CND/CNS e, juntamente com o GT Carreira elaborar proposta para os
técnicos e aposentados.

Plano de Carreira dos Funcionários do Sinasefe
 A 129ª Plena aprovou por unanimidade, na íntegra, o Plano de Carreira dos funcionários
e funcionárias do Sinasefe.

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2015.

