Proposta de Organização do Congresso
Data: 26 a 29 de março de 2015
Cidade: João Pessoa-PB
Pauta: I – Conjuntura
II – Campanha Salarial 2015 e Plano de Lutas
III – Concepção Sindical (Mudanças dos Estatutos do SINASEFE)
Teses: Apresentação até o dia 11 de março de 2015 (exclusivamente se tratando do tema)
Rodada de Assembleias para eleger delegados: até 18 de março de 2015
Inscrição dos delegados: até o dia 18 de março (23h59min)
Compras de passagens dos delegados: até 18 de março (a compra de um delegado inscrito pela
seção de base e depois não confirmado pela ata não fará parte do rateio e o custo será cobrado da
respectiva seção)
Envio das atas das assembleias: até o dia 18 de março
Publicação da relação dos delegados: até o dia 19 de março
Recurso sobre eleições de delegados: até o dia 23 de março
Publicação final da relação dos delegados: 25 de março (cabe recurso na plena que aprovará o
regimento do congresso)
Dia 26.03.2015 (primeiro dia)
15:00 h – Abertura do Congresso (Mesa formada pelos coordenadores do SINASEFE e as entidades
convidadas)
16:00 h – Mesa de Aprovação do Regimento e possíveis recursos
19:00 – Mesa de Debate: O BRASIL QUE VIVEMOS!
Palestrantes: Plinio de Arruda Sampaio Júnior
Jorge Almeida
Valério Arcary
Mauro Iasi
22:00 h – Festa de Confraternização – Associação dos Servidores do IFPB
Dia 27.03.2015 (segundo dia)
09:00 h – Apresentação das teses sobre o tema I
10:30 h – Apresentação das tese sobre o tema II
12:00 h – Almoço
14:00 h – Discussão em grupos (tema I e II)
19:00 h – Coffee Break
20:00 h – Reunião dos coletivos

Dia 28.03.2015 (terceiro dia)
9:00 h – Mesa de Debate: A Dívida Pública e suas consequências para a classe trabalhadora
Palestrantes: Maria Lucia Fattorelli
Representante da CSP-CONLUTAS
12:00 h – Almoço
14:00 h – Apresentação das teses (tema III)
16:00 h – Discussão em Grupos
19:00 h - Jantar
20:00 h – Reunião dos relatores dos grupos para fechamento do relatório final que será submetido a
plenária final
29.03.2015 (quarto dia)
9:00 h – Assembleia Geral (Plenária Final)
Dinâmica aprovada no Regimento Interno
14:00 h Encerramento

