Encaminhamentos da 136ª Plenária Nacional
4ª PLENA da greve 2015
Greve, Negociação e Encaminhamentos:
I - Resoluções aprovadas:
O SINASEFE remeterá às suas bases, para as assembleias gerais entre 21/09 e
25/09, os seguintes encaminhamentos:
a) A eleição de delegados/as e observadores/as para a Plenária nº 137, que
será realizada em 26 e 27 de setembro de 2015, em Brasília-DF;
b) O envio de plantonistas para o Comando Nacional de Greve (CNG) a partir
de 21 de setembro;
c) Debate e deliberação nas assembleias de bases sobre o indicativo de recuo
organizado da greve, proposto para o dia 30 de setembro de 2015;
d) Debate e deliberação sobre a contraproposta da Setec/MEC, conforme o
ofício nº 969/2015, para novo debate e deliberação na 137ª PLENA, junto à
contraproposta (se houver) do MPOG.
II - Encaminhamentos a serem operacionalizados pelo Comando Nacional de
Greve (CNG):
a) Convocatória e organização da Plenária nº 137.
III - Encaminhamentos a serem operacionalizados pela Direção Nacional (DN):
a) Convocatória e organização da Plenária nº 137;
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b)

Redação

de

Nota

de

Esclarecimento

sobre

o

ofício

nº

969/2015/SETEC/MEC;
c) Redação e protocolo de ofício junto ao MPOG cobrando resposta à
contraproposta ao SINASEFE.
IV - Encaminhamentos gerais:
a) Esclarecer as bases sobre o sistema da dívida pública;
b) Apoio do SINASEFE às Manifestações do dia 23 de setembro em todo o
Brasil;
c) Melhoria contínua no processo de consulta às bases;
d) Estimular as bases a representar as pessoas com necessidades específicas
nas próximas Plenárias, provendo condições para que estas sejam devidamente
atendidas;
e) Acrescentar na contraproposta a defesa das bolsas estudantis para pósgraduação;
f) Convocação do GT de Políticas Educacionais e Culturais do SINASEFE para
discutir o currículo recém-aprovado para os ensinos médio, técnico e profissional;
g) Esclarecimento sobre os pedidos de empréstimos solicitados às entidades
sindicais parceiras do SINASEFE e às suas bases.
V – Plenária nº 137
Será convocada com urgência para os dias 26 e 27 de setembro, em Brasília-DF.

São Paulo–SP, 20 de setembro de 2015
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