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Relatório dos GTs sobre os TAEs com o Governo
GT Tercerização:
As 10:34hs do dia 1 de outubro de 2012, com a participação da SETEC/MEC ( Carmen,
Aléssio), SESU/MEC (Amaro, Adriana, Dulce), SAA/MEC ( Antonio Leonel), CONIF ( Nilva, Claudio),
FASUBRA( João Paulo, Paulo Henrique,José Almiram, Rosangela, Gilbran), SINASEFE (Aliomar,
Hélio Eugênio e Tonny) deu-se o inicio ao GT Terceirização com uma breve apresentação dos
presentes, e logo após discutiu-se o calendário ficando agendadas as seguintes datas:
05 de outubro de 2012 - apresentação dos nomes dos integrantes do GT para confecção de
Portaria;
30 de outubro de 2012 - segunda reunião do GT Terceirização, onde haverá o debate político
sobre os Conceitos de Terceirização;
15 de Novembro de 2012 - prazo final em que o MEC e as entidades sindicais encaminharão
os dados para estudo;
29 de Novembro - 3ª Reunião desse GT;
Ficou acordado que as reuniões serão pela parte da manhã.
Observamos neste GT que o governo tem como base de estudo a Lei 9632/98 que trata de
alguns cargos extintos.
Não havendo mais nada a tratar encerrou-se a reunião às 11:40hs.
GT Democratização
Às 14:20hs do dia 1 de outubro de 2012, com a participação da SETEC/MEC (Mª Cristina,
Carmen), SESU/MEC (Amaro, Priscila, Mariana, Dulce), CONIF (Claudia, Nilva, Claudio), FASUBRA
(João Paulo, Paulo Henrique, José Almiran, Rosangela e Gilbran), SINASEFE (Aliomar, Helio Eugenio,
Tonny) iniciou-se a reunião nos mesmos moldes da reunião feita pela parte da manhã, onde houve
uma pequena apresentação dos presentes e logo em seguida passou-se às discussões sobre o
assunto. Logo após foi definido o calendário que ficou definido da seguinte forma:
05 de outubro de 2012 - apresentação dos nomes dos integrantes do GT para confecção da
portaria;
30 de outubro de 2012 - segunda reunião do GT, onde haverá o debate político sobre os
Conceitos de Democratização;
15 de Novembro de 2012 - prazo final que o MEC e as Entidades Sindicais encaminharão os
dados para estudo;
29 de Novembro de 2012 - 3ª Reunião do GT.
Ficou acordado entre as Entidades e o Governo que as reuniões serão a partir das 14:00hs.
Não havendo nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 15:30hs.
GT Racionalização/Dimensionamento
Às 10:20hs do dia 2 de outubro de 2012, com a participação da SETEC/MEC (Mª Cristina,
Carmen), SESU/MEC (Dulce), CONIF (Nilva), FASUBRA( João Paulo, Paulo Henrique, José Almiram,
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Rosangela, Gilbran), SINASEFE (Aliomar, Helio Eugenio e Tonny) Dulce iniciou as discussões falando
da complexidade do assunto que é a Racionalização dos Cargos, propondo uma metodologia para os
trabalhos em que o GT fosse divido em três pontos:
•
•
•

Descrição dos cargos
Requisito para ingresso
Dimensionamento

A bancada sindical alertou que a descrição dos cargos deveria ser feita pela CNS. Houve
grandes debates sobre o assunto e por fim ficou decidido que iniciaremos os trabalhos a partir do
relatório da CNS.
Logo após passou-se para a definição do calendário, que ficou assim definido:
31 de outubro de 2012 - início dos trabalhos às 14;00hs, podendo esta reunião devido a sua
complexidade se estender até noite.
15 de novembro de 2012 - prazo máximo para entrega da documentação para estudo.
As próximas reuniões ficarão definidas na reunião do dia 31 de outubro.
A bancada sindical propôs que ao encerrar o GT Racionalização poderíamos iniciar o GT
Reposicionamento dos Aposentados, que só iria começar às 14;00hs. Houve consenso entre as partes
e reunião foi imediatamente iniciada.
GT Reposicionamento dos Aposentados:
Neste GT somente definimos o calendário da próxima reunião que ficou assim estabelecido:
31 de novembro de 2012 – Início dos Trabalhos do GT, às 10:00 hs da manhã.
A documentação a ser discutida será o Projeto de Lei proposto pela CNS.
A bancada sindical cobrou a presença do MPOG e da ANDIFs, que não estiveram presente nos GTs.
Ao final do GT a bancada sindical do SINASEFE questionou a necessidade de instalação do
GT das IFEs Militares. Aléssio da SETEC confirmou que o mesmo será realizado no dia 08 de outubro,
e ficou de confirmar o horário até o dia 03 de outubro.
Não havendo mais nada a tratar encerrou-se os trabalhos as 13:15hs.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. A pedido da Coordenação Geral de Plantão, os companheiros Aliomar, Tonny e Hélio Eugênio
participaram das reuniões iniciais desses GTs, já que os nomes do SINASEFE ainda não foram
definidos.
2. O Coordenador Geral William não esteve presente às referidas reuniões devido aos inúmeros
encaminhamentos pós GT Carreira e PLENA do SINASEFE, além das demais demandas
presentes ao plantão.
ALIOMAR DA SILVA, TONNY MEDEIROS MARTINHO E HÉLIO EUGÊNIO DE ALMEIDA
RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO
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