RESOLUÇÕES DA 138ª PLENA
PLENA DE GREVE
1. GREVE/CONUNTURA:
A 130ª Plena do Sinasefe delibera:







Pela suspensão da Greve 2015;
Assinatura do termo de Acordo com o MEC/Setec;
Encaminhar Termo com as alterações propostas, sem condicioná-las
à assinatura;
Que o Sinasefe convoque suas bases para participar de forma mais
ativa das ações convocadas pela CSP/Conlutas e o espaço Unidade
de Ação na construção do terceiro campo;
Campanha clara o objetiva contra os ataques à educação, com a
elaboração de cartilhas e cartazes, inclusive com a articulação de
parlamentares.

2. Apresentação do relatório final da Comissão de Ética sobre os
indícios de irregularidade na 126ª Plena.


A 138ª suspende a votação do relatório final da Comissão de ética e,
ratifica que quando da apresentação deverá ser seguido o rito
estatutário, ou seja, os citados no relatório, como acusados deverão
ser notificados a se fazerem presentes para as devidas defesas.

3. 30º Consinasefe:


Realização: de 18 a 21/03/2016.



Cronograma do congresso:
Data limite para a emissão de passagens: 14/03/2016.
Rodadas de assembleias/eleição de delegados: de 10/01
11/03/2016.
Data limite para o envio de teses: 04/01/2016.

a
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Mantida a comissão de organização, como segue: David Lobão (Pão
e Rosas), Weliton (SPL), Xavier (MEI), Jucélio (MI), Fabrício
(Unidos).

3.1 - Questões financeiras Consinasefe:


Anulada a decisão de abater pagamento Fundo de Greve no rateio
solidário e que as seções retomem o pagamento das demais
parcelas do Fundo de Greve, se necessário, parcelado até 10/03.



Mês de referência para filiados que participarão do congresso:
consignação de dezembro que entra em janeiro.



Criação de sessão: a Plena considera criada a seção sindical que fez
a sua primeira contribuição à Nacional.



Data limite pagamento do rateio solidário: 17/03/2016.



A Plena ratifica decisão de Plena passada, de elaboração e envio às
bases de cartilha com orientações para a eleição de delegados ao
Consinasefe.

Encaminhamentos gerais:


Que o Sinasefe, através de seus GTs de Políticas Educacionais e GT
Identidade de Gênero e Orientação Sexual, Raça, Etnia e Trabalho
Infantil promova atividades voltadas à consciência negra;



A pasta de políticas educacionais disponibilizará na página do
Sinasefe os textos produzidos abordando a questão do sistema S,
para debate em próxima Plena e produzirá cartilhas e demais
materiais até Janeiro de 2016.



Campanha com cartilha, cartazes, panfletos, etc, que debatam os
ataques à educação (PEC 395/ estatuto da família/ escola sem
gênero...);
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Dia 11/12/2015 - Seminário sobre Carreira e Assuntos de
aposentadoria.



Dia 12/12/2015 - Seminário contra os Ataques à Educação.



Dia 13/12/2015 – 139ª Plena para votar os encaminhamentos dos
Seminários.



Aprovado o estado do Rio Grande do Norte para a realização do
curso de formação região nordeste, com data a ser acertada com a
Seção e informada posteriormente;



Que o Sinasefe dê publicidade, em nível nacional, e discuta a
decisão do Colégio de Dirigentes e Reitoria do IFTO, de suspender
de todas as bolsas dos TAEs pró-qualificar, pesquisa e extensão, a
partir de 2016.



Que, em homenagem à companheira Cida, falecida recentemente, a
139ª Plena do Sinasefe seja intitulada “Plena Cida”.



Que a DN faça cumprir encaminhamento aprovado na 133ª Plena,
de auxílio financeiro a ser enviado ao IFAL para pagamento do
advogado que prestou serviços no caso que envolve os
companheiros em um PAD, em virtude de sua participação na greve
de 2014.



Garantir a inclusão do tema “desvio de função” na pauta do GT
Carreira, bem como as ações do MP com relação aos servidores.



Aprovado o mês de abril/2016, para realização da reunião do GT
Identidade de Gênero e Orientação Sexual, Raça, Etnia e Trabalho
Infantil.



Que a DN encaminhe documento à Seção Natal solicitando
providências do reitor quanto às negociações da Greve;



Que a DN envie representante para participar de reunião com o
Reitor do RN e acompanhar a condução dos encaminhamentos com
relação aos servidores em greve.
3



Que a DN faça a discussão acerca dos documentos protocolados pelo
CONIF no MEC, sobre TAEs substituto, RSC para os TAEs, alteração
do Decreto 1590, no sentido de tomar conhecimento desses
documentos, dar publicidade nas bases e acompanhar os
encaminhamentos dados pelo MEC, uma vez que o CONIF está
pautando questões de interesse do Sinasefe sem a participação do
Sindicato.



Que a DN resgate o debate e dê orientações sobre um tratamento
respeitoso e ético entre os participantes nas Plenas, como forma de
evitar as agressões verbais e físicas;



Que o Sinasefe dê ampla publicidade, através de relatório semanal,
quanto ao cumprimento dos plantões pelos membros da DN, bem
como as atividades realizadas nestes plantões;



Que o Sinasefe garanta espaço em sua página para a divulgação de
atos realizados por suas seções sindicais;



Que o Sinasefe provoque o Conif, no sentido de pautar naquele
espaço, o debate sobre as 30 horas;



Que a DN busque assegurar assento junto ao fórum para discutir a
reestruturação e consolidação da rede.



Elaborar e replicar material de denúncias sobre as reais causas e
consequências da tragédia de Mariana e Bento Rodrigues, que vêm
sendo omitido pela imprensa;



Que a DN estabeleça contato a Bisa Web, no sentido de sanar
transtornos causados a várias seções, no que diz respeito aos
descontos de sindicalizados.



Moção: aprovada moção de apoio às ocupações das escolas
estaduais em São Paulo, que deverá ser encaminhada ao governo
do estado de São Paulo, Imprensa, APEOESP, Centrais sindicais,
como segue:
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MOÇÃO DE APOIO

Todo apoio às ocupações das escolas estaduais em São Paulo.
Abaixo o plano de reestruturação das escolas.

A 138ª Plena do Sinasefe reunida em Brasília, nos dias 14 e 15 de
novembro de 2015, solidariza-se com o movimento de ocupação das
escolas públicas pelos estudantes, contra o plano de reestruturação
promovido pelo governador Alckmin (PSDB), que vai fechar várias escolas.
Também repudiamos a repressão promovida pela PM/SP que prendeu
professores e deteu estudantes, com o objetivo de criminalizar o
movimento.
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