ENCAMINHAMENTOS
3ª Reunião de DN – Gestão 2016/2018
20 e 21 de agosto de 2016
Conjuntura:


A DN indica a adesão à Greve Geral na data a ser apontada pelo Fonasef;



Iniciar imediatamente ampla campanha através do site do Sinasefe e demais meios de
comunicação, de chamada às bases, para que encaminhem seus representantes a
Brasília, para as atividades a serem desenvolvidas no Congresso Nacional nos dias 23
e 24/08 (Projeto Escola Sem Partido e PLP 257 e PEC 241). Os diretores que tiverem
disponibilidade para permanecer em Brasília na próxima semana, que o faça.



Ampliação da Frente Escola Sem Partido e publicação de nota explicativa sobre o
Escola sem Partido;



Incorporação do GT Opressões pelas pastas de Formação e Políticas Educacionais;

Resumo do calendário:


23 e 24/08 ou 29 e 30/08 – atividades no Congresso Nacional (Escola Sem
Partido/PLP 257);



28 e 29/08 – Movimento contra o impeachment (acampamento);



01/09 – Audiência Pública no Senado (Escola Sem Partido);



De 12 a 15/09 – Atividade impeachment de Cunha;



De 13 a 15/09 – Seminário da Imprensa Sindical em Curitiba;



15 e 16/09 – GTs e CND;



17 e 18/09/2016 – 144ª Plena;

Magistério Superior: que a DN retome a pressão contra o governo e construa audiências
públicas na Câmara e no Senado incorporando a discussão dos professores do Magistério
Superior sob a forma de PL.


Elaboração de cartilha sobre as diferentes carreiras;



Incluir na pauta PL o direito de migração do MS para EBTT;



Realizar debate jurídico sobre as carreiras.
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Plano de Comunicação:


Aprovado com a ressalva de que as questões que promovam impacto financeiro sejam
debatidas com a CAF;



Que a pasta de comunicação elabore modelo padrão de relatório de plantão, a ser
submetido à apreciação do conjunto da DN;



O boletim do Sinasefe será mensal ordinariamente e extraordinariamente a qualquer
tempo, conforme necessidade, sob a avaliação da DN.

Plano Financeiro:
Não houve consenso no geral. Debatidos apenas os seguintes itens: 1 – plantões / 10 –
Software Bisaweb e 21 - ressarcimento de táxis.


Item 1 - Plantões: aprovado que cada chapa terá direito a um plantão de até cinco (5)
dias por mês e que cada coordenador cumpra também um plantão de até cinco dias em
Brasília (um por mês).



Item 10 – Bisaweb: avaliar...



Item 21 – Táxi: discussão remetida à comissão.
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