ATA DA SEXTA REUNIÃO
DA DIREÇÃO NACIONAL

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas e vinte minutos, no San
Marco Hotel, sito ao Setor Hoteleiro Sul, Quadra 05 - Bloco C, Brasília-DF, foi instalada a sexta
(6ª) Reunião da Direção Nacional - DN do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE. A presença está em listas anexas a esta ata. A
mesa de abertura foi coordenada por Fabiano Faria. Ao iniciar Fabiano abriu espaço para as que as
chapas apresentassem seus remanejamentos a cargos na DN: Paulo Reis, pela chapa[...] reafirmou a
substituição da diretora Claudiceia por Márcia (PI). Ainda sobre remanejamento Cátia (SPL)
informou que a secretária – geral Alice Gomes deixou a Direção Nacional e que o coletivo indica
Julio substituindo uma vaga e que seu coletivo está discutindo a realocação de seus cargos.
Seguindo, Sérgio (PB) informou que Socorro (Natal) substituirá Giane pela chapa. Na oportunidade
Sergio fez o registro de que desde o ocorrido em Belém, não tem obtido respostas aos e-mails que
envia à DN e não é atendido na maioria das solicitações feitas. Em seguida pelo MI, Roberto
informou que conforme acordo feito no início da gestão de que seria feito um rodízio a cada um ano
a chapa informa a saída de Gerlândia, Marquinhos e Paulo, entrando Roberto, na pasta de
Comunicação, Janaína, na pasta de Formação Política e Elder na suplência. Ao final Fabiano
lembrou que um terço da DN deve contemplar o gênero e que com a saída de Alice há uma mulher
a menos na DN, que agora conta com oito mulheres, quando deveria ter nove e que a discussão
precisa ser feita. Em seguida Fabiano também fez o registro de que a companheira Paula
encaminhou à DN três mensagens sobre os TAEs e que não obteve qualquer resposta e que esse é
um problema de funcionamento da própria DN, que tem falhado em assumir tarefas. Com a palavra
Cátia explicou que em seu plantão foram feitas as cópia do material disponibilizado para a DN,
sobre os fatos ocorridos em Belém e consultou à DN se havia alguma objeção para entrega do
referido material a Sergio; Silvio Sérgio solicitou o material em PDF, haja vista, que o mesmo
estava apagado.. Micilândia ponderou que o material é direito de Sergio receber, mas que é
necessário que o mesmo assine um termo de responsabilidade para resguardar a DN. Assim, o
material foi entregue a Sergio e ficou acertado que este procurasse o responsável pela secretaria geral para obter o restante do material em PDF. A seguir foram iniciados os informes nacionais:
Fabiano informou que dando continuidade às articulações de retomada do diálogo com o governo,
em reunião do dia dezesseis de maio com a secretária – geral ficou definido que o Sinasefe teria
assento no GT da Portaria dezessete (17) e que a Setec reabrirá o diálogo para encaminhamento das
demandas do Sinasefe. Após as denúncias envolvendo o presidente da República a conjuntura
mudou e faz-se necessária a discussão nesta DN de qual encaminhamento deverá ser dado em
função do novo momento. Fabiano esclareceu ainda, que na reunião não houve espaço para discutir
nenhuma questão específica e que foi uma reunião muito tensa. Paulo Reis informou que há a
perspectiva de realização de uma reunião ampliada / seminário do Fonasefe para meados de julho
que está sob a responsabilidade do Andes, Condsef e Fenajufe apresentarem a minuta de
organização da reunião ampliada, e ou, seminário. Lembrou também que já se encontra disponível o

material para dar publicidade à greve do dia trinta de junho (30) (panfletos, baners etc). Finalizados
os informes a mesa abriu o ponto de conjuntura com uma rodada inicial de cinco minutos para cada
intervenção. Encerradas as falas, a reunião foi suspensa para o almoço. Os trabalhos da parte da
tarde foram retomados às quatorze horas e quarenta minutos. A mesa foi coordenada por Cátia e
Janaína e foi iniciado o debate das propostas de conjuntura que surgiram pela manhã e foram
discutidas uma a uma e aprovadas por consenso os seguintes encaminhamentos: 1. publicação de
texto no site do Sinasefe no sentido de reforçar nas bases a prioridade da realização da Greve Geral
do dia trinta (30) de junho e orientando para o “esquenta” para a Greve Geral, com mobilizações e
panfletagens nos estados e DF, no dia vinte (20) de junho. A elaboração do texto ficou a cargo de
Cátia e Paulo Reis; 2. Encaminhar ofício ao MEC, MPOG solicitando esclarecimentos quanto à
questão orçamentária e liberação de descontingenciamento 2017. Responsável pela elaboração,
Cristiane; 3. Ofício ao Conif solicitando esclarecimento e posicionamento deste com relação à
situação orçamentária da rede. Elaboração de Cristiane; 4. Ato público em pleno do Conif, em
Brasília ou não, com apoio da base local; 5. Discussão do PCCTAE em todas as mesas de
negociações; 6. Pressão sobre os parlamentares com relação a LOAS/2018. No ponto sobre o
convite às centrais para a mesa de conjuntura da próxima Plena foi apresentada a proposição de
convite a outras organizações, não houve acordo e foi encaminhada a votação: proposta um –
convite às centrais para mesa de conjuntura (dez(10) votos). Proposta dois – convite às centrais e
demais organizações para a mesa de conjuntura (seis (06) votos). Aprovada com duas abstenções
com uma declaração de voto de Clarissa, a proposta um: convidar as centrais sindicais CUT e CSP
para a mesa de conjuntura da próxima Plena. A mesa encaminhou outra votação acerca das Diretas
Já e, ou, Eleições diretas. Proposta um – Que a DN recomende às bases a participação nos
movimentos de Diretas Já. Proposta dois – Indicar à próxima Plena que seja feito o debate sobre as
Diretas Já e/ou Eleições Gerais. Aprovada a proposta dois por ampla maioria. Sobre o informativo
dos plantões nesse momento de instabilidade política, foi feito amplo debate e foi necessária a
seguinte votação: proposta um – favoráveis a criação de mecanismo de comunicação do plantão
com as bases (onze (11) votos). Proposta dois- contrários à criação de mecanismo de comunicação
do plantão com as bases (cinco(5) votos). Aprovada a proposta um com duas abstenções. A seguir,
como desdobramento foi iniciado o debate sobre o formato e nome do canal de comunicação. Mais
uma votação foi feita: proposta um – o informativo não deverá conter editorial (dez (10) votos).
Proposta dois - informativo deverá conter editorial (nove (9) votos). Foram apresentadas algumas
propostas e foi consenso a seguinte proposição: os plantões passarão a publicar, temporariamente,
devido à conjuntura atual, informativos semanais (Informativo do Plantão) no site, em formato
padrão e editável, sem área de editorial. Caberá posicionamento apenas sobre temas de reuniões ou
atividades em que o plantão participar. Representação GT Portaria 17 Setec/MEC: a
representação do Sinasefe no GT será de dois coordenadores gerais docentes e a pasta de docentes.
A pasta de docentes pode abrir mão da sua vaga para um membro da CND; A DN reitera a
solicitação de audiência com secretária da Setec. Próximas Plenas: em função da instabilidade da
conjuntura, a DN indica à próxima Plena que avalie a possibilidade de que nesse momento as plenas
sejam realizadas com maior freqüência. A plenária de julho deverá indicar a data da próxima
plenária. Campanha salarial: elaboração de nota explicativa à base divulgando índice de reajuste
apontado pelo Dieese, bem como a movimentação do Fonasefe com relação à realização de
Seminário para o mês de julho (Paulo Reis). Fórum Popular de Educação - A DN aprovou nota
de apoio às entidades que se desligaram do Fórum Popular de Educação. Situação Financeira da
DN: A seguir a palavra foi concedida à Clarissa que expôs a situação financeira da DN após o
Consinasefe. Iniciando sua fala, Clarissa colocou que os gastos levantados até agora com o

Consinasefe em Salvador, perfazem o valor quatrocentos e dezessete mil duzentos e trinta e um
reais e sessenta e um centavos (R$ 417.231,61). Ainda estão sendo feitos levantamentos póscongresso para o fechamento dessa conta. O relatório detalhado dos gastos será disponibilizado para
a DN. Situou ainda a DN quanto a real situação financeira do Sinasefe, informando estar bastante
comprometida. Ressaltou ainda, que para que seja possível a realização do próximo congresso, em
Brasília, será necessário que seja economizado o valor de pelo menos cinquenta mil reais (R$ 50),
nos próximos dez meses. Frente à atual situação e a conjuntura que exige movimentações diversas a
cada momento Clarissa sugeriu que seja encaminhada à apreciação da próxima (150ª) plena, a
criação de Fundo de Mobilização para garantir as mobilizações necessárias. Foi aberto o debate, e
ao final a mesa encaminhou a votação: proposta um – favoráveis que a DN indique à próxima
Plena o debate sobre a criação de um fundo de mobilização. Proposta dois - Contrários que a DN
indique à próxima Plena o debate sobre a criação de um fundo de mobilização. Com um total de
dez(10) votos a cinco (5), abstenções e uma declaração de voto de Cátia Farago, foi aprovada a
proposta um (1) e consenso as seguintes propostas: 1. A DN rediscutirá e fará reajustes no plano
financeiro do Sinasefe; 2. Indicar que a próxima plena faça um debate sobre a criação de um fundo
de mobilização, com o repasse de 3%. (texto – João e Clarissa); 3. Criação de Comandos de
Mobilização nacional e locais; 4. A partir de julho de dois mil e dezessete, a DN passará a fazer
reserva mensal para Fundo de Greve, no valor de 1% da arrecadação, cumprindo o deliberado pelo
Estatuto. Finalizado o debate, a reunião foi suspensa, com previsão de retomada às oito horas do
domingo, dia dezoito de junho de dois mil e dezessete. O segundo dia de reunião teve início às oito
horas e quarenta minutos. Coordenando a mesa, Cátia e Sergio (PB). Inicialmente Cátia apresentou
solicitação de Aliomar, membro da CNS de que a DN encaminhe o mais rápido possível a
recomposição da Comissão (CNS) e a transferência do seminário dos doze anos do PCCTAE,
programado para julho, para agosto junto com a 151ª Plena. A seguir foi iniciada a leitura e debate
do ponto “Encaminhamentos de Plenas anteriores”. Inicialmente Cátia fez a leitura dos itens um a
cinco. Janaína solicitou informações sobre o processo do plebiscito popular da auditoria da dívida e
Catia atualizou os presentes, que desde a 147ª Plena quando a plenária aprovou a participação do
Sinasefe na consulta nacional sobre as Reformas e a auditoria da dívida tem solicitado e incentivado
nas plenárias seguintes a participação das bases nesse processo, informou também que além dela, a
diretora Micilândia acompanharam as reuniões do Conselho Político e que em sua base IFBAIANO
a consulta já foi realizada em quatro dos onze campi, ressaltando a necessidade de intensificar o
trabalho nas bases. Os pontos foram debatidos um a um e constatou-se que grande parte já está
sendo feita, restando fazer alguns ajustes. E foram definidos os seguintes encaminhamentos: 1. Nota
da DN reafirmando a importância da participação da base constituição de comitês populares contra
as reformas trabalhista e previdenciária (Janaína); 2. Levantamento nas seções quanto ao andamento
junto à base, com relação à Consulta popular da Auditoria da Dívida(Cátia); 3. Solicitar através de
formulário com os encaminhamentos das plenas, que a base informe quais destes já estão sendo
operacionalizados (Cátia). Ao final Sergio justificou a ausência de Socorro neste segundo dia de
reunião, que veio pela comissão de Ética e teve sua passagem de retorno para manhã do domingo.
Seguindo iniciou-se o debate sobre os encaminhamentos das resoluções de Carreira. Em meio ao
debate Welinton lembrou que a pasta está sem representação e que se faz necessário recompor as
pastas para encaminhar as demandas ao titular de cada uma. Catia informou que na próxima semana
o SPL apresentará o nome para a pasta docente e demais . Foram debatidos também ponto a ponto e
aprovados os seguintes encaminhamentos: 1. Agilizar a recomposição da CNS e que os coletivos
que estão fazendo remanejamento definam o nome ao longo desta semana, para a recomposição da
pasta CND e CNS para concluir os encaminhamentos aprovados em plena. 2. Reunião da CND e

CNS dias cinco (5) e seis (6) de julho para reestruturar o seminário e apresentar na 150ª plena. 3.
Levantamento junto aos Institutos para verificar qual ainda não tem a CIS, para que o Sinasefe
implemente (Welinton). 4. Conforme solicitação da CND, o seminário sobre Carreira TAE será
adiado para agosto, com data a ser definida na 150ª Plena. Logo após a mesa deu continuidade à
discussão iniciada no sábado sobre a solicitação de empréstimo da CSP Conlutas. Foram feitas
várias intervenções e algumas propostas apresentadas e devidamente debatidas. Entre as
intervenções Silvio chamou a atenção para os diretores ausentes neste dia de reunião sem a devida
justificativa, o que atrapalha a tomada de decisão do grupo. Finalizado o debate, a proposta de
antecipação do valor referente às inscrições de delegados ao congresso da Conlutas foi a voto.
Proposta um – Favoráveis à antecipação à CSP Conlutas do valor referente às inscrições de
delegados ao seu congresso. Proposta dois – Contrários à antecipação à CSP Conlutas do valor
referente às inscrições de delegados ao seu congresso. Com um resultado de nove (9) votos a
cinco(5) e duas(a) abstenções foi aprovada a proposta um. Em função do resultado positivo, nova
votação foi feita, com relação ao valor. Proposta um – Até vinte mil reais. Proposta dois – dez mil
reais. Sendo aprovada por nove (9) votos a quatro (4) e três abstenções, a proposta um, com a
seguinte redação: aprovada a antecipação do valor das inscrições dos delegados do Sinasefe ao
congresso da CSP Conlutas, no valor de até vinte (20) mil reais. Em seguida foi iniciada a leitura e
a discussão dos encaminhamentos das resoluções de Comunicação que foram debatidos ponto a
ponto e apresentados os encaminhamentos que foram consenso: 1. Comissão da DN para dialogar
com o Sintef/GO visando à possibilidade de refiliação ao Sinasefe, assessorada pelo jurídico
nacional (Paulo Reis, Silvio e Xavier). 2. Comissão com um representante por chapa, para discutir
realização de campanha de filiação no PR e demais estados da federação que ainda não têm
sindicato, a exemplo de Abelardo Lúcio no Paraná. Essa tarefa deverá ser em conjunto com a
Comunicação e CAF para a viabilidade de confecção e custo com material, observadas as
possibilidades financeiras (Cátia, João, Roberto Wallace, Cristiane e indicação de membro do Pão
e Rosas). 3. Encaminhar a campanha contra o assédio moral ao Jurídico e Comunicação. Sugestão
de vídeo animado sobre a cartilha do assédio. 4. Articular submissão de projetos integrais junto ao
Iphan para produção de vídeo contra o assédio moral, sem custo para o Sinasefe (Elder). 5.
Levantamento minucioso dos empresários parlamentares que devem à Previdência (Paulo Reis). 6.
Orientação às bases para que articulem nos estados e municípios através dos comitês e fóruns a
realização de atividades nos diretórios de partidos dos parlamentares. 7. Verificar junto à CSP o
valor da cartilha da Reforma da Previdência para divulgar/indicar para a base (Paulo Reis). 8. Nota
esclarecedora do jurídico do Sinasefe sobre decisão que acabou com adesão ao Funpresp e
encaminhar aos setores de gestão de pessoas e para toda a base (João e João/Jurídico). 9. Verificar a
tramitação da PEC 555 (Micilândia). 10. Com relação à contratação do diagramador para a
nacional, a DN decide pela suspensão da consulta e remete a discussão à próxima plena. Findo este
ponto a reunião foi suspensa para o almoço. Na parte da tarde, a reunião teve início às quatorze
horas. A mesa foi coordenada por Micilândia e Xavier, que deram início aos encaminhamentos das
demandas jurídicas. No início Paulo Reis deu informe sobre orientação do MPOG e de algumas
reitorias de não pagar o adicional noturno para os servidores que trabalham após as vinte e duas
horas. A seção Brasília encaminhou E-mail ao jurídico do Sinasefe, bem como a toda a DN
solicitando parecer acerca da questão. João (SC) fez a leitura de moção de apoio ao dirigente do
Sindágua - DF demitido da Caesb por perseguição e solicitou que a DN fizesse uma foto com a
frase: #somostodosCatitu. Após a leitura foi consenso a moção e Paulo Reis encaminhou que além
de subscrever a nota, deverá ser colocada foto do dirigente nas redes sociais do Sinasefe com
dizeres de contra a perseguição na Caesb e reintegração imediata do servidor e verificar com o

Sindágua para onde encaminhar as moções de apoio (Paulo Reis e João). A seguir Xavier deu início
à leitura e a discussão ponto a ponto dos encaminhamentos, que foram aprovados por consenso: 1.
O jurídico orienta às seções que encaminhem ofício solicitando às reitorias esclarecimentos sobre o
orçamento, e o valor que cada campus está recebendo, o que foi contingenciado e o que tem a ser
executado. 2. Publicizar a toda base. No caso de negativa será utilizada a Lei de Acesso á
Informação. 3. O Jurídico solicitará orientações à assessoria jurídica para ver quais procedimentos
devem ser adotados a partir de agora, com relação aos casos de servidores que sofreram punições
excessivas por parte dos Institutos. Vencido o item, a mesa passou imediatamente aos
encaminhamentos das demandas específicas da Rede com a mesma metodologia. Encaminhamentos
consensuados: 1. Fazer chamado às bases, na 150ª Plena para a necessidade que sejam promovidos
debates nos campi com relação ao modelo de educação (material – Socorro e Ronaldo). 2.. Realizar
ato de escracho ação conjunta com a Conlutas, CUT e outras entidades com relação ao PL
116/2017, em Sergipe, contra o mandato da senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves,
proponente do referido PL (Paulo Reis, Welinton, Cristiane, Sergio (PB). 3.. Realização de
campanha nacional contra o ponto eletrônico. Ao final Paulo Reis fez a leitura da nota/resolução da
DN - Greve Geral dia 30 de junho – prioridade da classe trabalhadora, a ser publicada no site e
encaminhada às bases. Após a leitura foram feitos pequenos ajustes e a nota foi aprovada. E, às
dezesseis horas e trinta minutos a mesa deu por encerrada a sexta reunião da Direção Nacional do
Sinasefe. Nada mais havendo a tratar, eu ________________________secretária-geral, lavrei a
presente ata, que, após aprovada será assinada por demais membros da Direção Nacional. Brasília –
DF, dezoito de junho de dois mil e dezessete.

