Resoluções
2ª reunião de DN – Gestão 2016/2918
FUNCIONAMENTO DA DN:
Consultas/e-mails:
 Constituir um e-mail institucional, para cada membro da DN com finalidade
única e criar um grupo a partir desse e-mail (ex. @sinasefe.org).
 Que, em caráter transitório, seja desenvolvido mecanismo no e-mail de consultas
da base, com o objetivo de agilizar as respostas, com a seguinte organização:
CONSULTA/ DATA DE TÉRMINO/ASSUNTO.
 O plantão ficará responsável por socializar, em forma de consulta, os e-mails
vindos das bases com os demais membros da direção.
 Os pedidos de liberação dos diretores da Direção Nacional deverão ser
encaminhados, preferencialmente, através do e-mail da DN;
 Elaboração de relatório com o balanço dos 100 dias de gestão.
 Coordenador Fabiano Godinho comprometeu-se a apresentar o Plano de Ações
do Sinasefe adequado às reformulações realizadas na 1ª Reunião da DN
conforme ata da 1ª Reunião da DN.
Plantões:
 Confecção de nota explicativa sobre o funcionamento dos plantões de base, com
disponibilização desta no site para orientar as Seções sobre esta possibilidade de
participação do dia-a-dia no Sinasefe;
 Coordenador Fabiano registra que a consulta deve ser sempre dirigida à tod@
Direção Nacional quando seu teor for de caráter político e que apenas ao plantão
quando seu teor for de assuntos cotidianos/administrativos.
 Reafirmar a necessidade de que ao final de cada plantão, seja elaborado relatório
de atividades do período, a fim de seja socializado com os plantonistas que estão
assumindo.
Liberação atuação sindical:
 Elaborar um modelo de requerimento, bem fundamentado, a ser encaminhado à
Setec, quando da solicitação de liberação.
Visitas as bases
 Podem tod@s as forças.

Representações Sinasefe:
 Movimento Mulheres em Luta (MML): Maysa Eichner da Silva Bazana.
 O coletivo SPL – Sinasefe Para Lutar disponibiliza após debate em seus fóruns
de discussões para a: CSP Conlutas - O SPL decidiu por não indicar nome para
essa composição, oportunizando ao coletivo seguinte na escala proporcional a
indicação do nome; CNS - Josemar Clemente de Almeida e CND - Ariovan
(membro da pasta docente da DN). O que será apresentado para referendo à 143ª
Plena.
Situação financeira do Sinasefe:
 Após intenso debate, foi apresentad@ pelos diretores e diretoras uma série de
sugestões para reduzir gastos, entre as quais: plantão de 12 dias; rodízio das
chapas para visitas às bases; que a seção que chamar determinado Diretor,
especificamente pague as despesas com passagens; buscar identificar as seções
que não pagam a Receita Federal, Fundo de Greve e demais; rever contrato com
a Bisaweb, muito alto e com problemas; aumentar voluntário das Seções para
repasse de 20%; empréstimos com outras Seções; venda de terreno; rescindir
contrato de TV a cabo, de café na Sede; campanha de filiação; cobrança de taxa
de manutenção da Casa do Sinasefe; rever contrato do jurídico; verificar valores
de recibos de táxis; suspender as doações; hospedagem de tod@ a DN na casa
do Sinasefe; criação de reserva financeira técnica; não vender o terreno; venda
do terreno vinculada a compra de outro bem, suspender empréstimos às seções
sindicais por 6 meses; comprometer no máximo 25% da arrecadação com
passagens; rever sistema de plantões; rever todos os contratos com prestadoras
de serviços; aumentar repasse de São Paulo para R$10.000,00 (dez mil reais)em
30 parcelas sem juros; estabelecer prazo de 3 (três) meses para regularização das
contas das seções em não atendimento suspender repasse para a conta dos
coordenador@s; Bisaweb edital aberto aos servidores para geração/compra de
um software de gestão a ser executada por um funcionário; venda do terreno
casada com a compra de outro imóvel; requisitar adiantamento das seções para a
DN; rever o crédito junto ao Sintetfal para dez parcelas de R$3.463,40 (três mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos); apresentação e
elaboração de documento para a base junto com o plano anual do
Sinasefe/Balancete explicando a situação financeira da entidade e as medidas a
serem adotadas emergenciais; visitas de diretores à base devem ser custeadas
pela seção; custas com delegados de base; proibir remarcações de viagens,
visitas de Dr. Valmir pagas pela Seção; visitas de diretores às bases na sua
região; etc.
 Aprovado a formação de uma comissão composta por um membro de cada
chapa para elaborar proposta de racionalização dos gastos, com base nas
discussões realizadas acima, acrescidas de sugestões das bases, para que as
medidas sejam encaminhadas até a próxima Plena. Comissão formada por:
Gabriel Adolfo Garcia, Paulo Rodrigo Alves dos Reis, Gerlândia, José Xavier
da Silva Filho, Silvio Rotter. A data dos trabalhos desta comissão ocorrerão no
período de 22 e 23/06/2016 e terão como base as discussões e proposições já
apresentadas pelos diretores durante a reunião da DN e subsídios advindos das
bases.

 Visita às bases: será feita uma avaliação da real situação financeira do sindicato
para a metodologia a ser aplicada a partir do trabalho da Comissão de
Racionalização (priorizando economia e atenção as bases), até então, segue a
metodologia de podem tod@s as chapas.
 Solicitado aos Diretores da Direção Nacional e consenso sobre a necessidade de
racionalização quanto à sua presença em Brasília para participar das atividades,
já que houve nesta semana Diretor da Nacional que se deslocou para Brasília por
quatro vezes, foram compradas oito passagens aéreas o que eleva os gastos com
passagens aéreas, ao lado do gasto com funcionários a maior despesa deste
Sindicato. Comprometimento pessoal de cada Diretor da Nacional.
CONJUNTURA:
 Todo(a)s os inscritos no II ENE, participando do Encontro Nacional de
Educação, de 16 a 18, em Brasília.
 O Sinasefe convida e indica às suas bases participarem de todos os atos estaduais
no dia 16/06 que culminarão com o mesmo tema proposto pelo ENE: Ato em
Defesa do Serviço Público e dos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras.
 Participar ativamente do movimento Fora Temer ao lado dos movimentos
sociais que defendem a democracia e os direitos sociais e que discutem a
preparação de uma greve geral.
 Construir a Greve Geral contra o PL 257 e contra a anunciada contrarreforma da
previdência e todos os ataques aos trabalhadores e trabalhadoras e juventude
brasileira.
 Consignas aprovadas: Fora Temer e todos os corruptos e reacionários do
Congresso Nacional! Contra PL 257 e a Escola Sem Partido! Unidade da
esquerda combativa e independente! Nacional! Unidade da esquerda combativa
e independente! Pela suspensão do pagamento da dívida pública e auditoria Já!
Nenhum direito a menos!
 O Sinasefe deverá esclarecer às suas bases sobre o que está em jogo nesta
conjuntura, afirmando o posicionamento do Sinasefe contra o Impeachment e
convocar a luta contra o governo ilegítimo de Temer.
 Greve Geral.
 Impulsionar a criação de comandos de mobilização em defesa dos direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras.
 Solicitar reunião com SETEC/MEC sobre a Portaria 17, proposição da CND.
 O segundo tesoureiro, Silvio Rotter, solicita reunião da CAF com coordenadores
gerais para apresentação de balanço contábil, solicitando que se atenda ao

disposto no artigo 20, “g”, do Estatuto para a partir da reunião sejam
apresentados à Plena para que a mesma se responsabilize.
 Organizar uma “equipe” para conversar com o Conif na última semana do mês
de junho com os pontos específicos, pauta do Sinasefe (proposição do Gabriel).
ENE:
 A diretora Paula Terezinha Oliveira da Silva integrará a equipe no
credenciamento do ENE. O Sinasefe disponibilizará um funcionário para o
credenciamento, caso seja necessário e possível. Os diretores e diretoras de
plantão também se disponibilizam na medida do possível.
 O Sinasefe contribuirá com o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a
realização do II ENE do qual o Sinasefe é um dos organizadores;
 Aprovado o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a titulo de doação, para garantir
um ônibus para a vinda de militantes do Ceará, de diversos segmentos para
participar do ENE.
 Buscar o número de participantes do ENE sindicalizados do Sinasefe e
diretor@s. Ficou autorizado a tod@s os diretores da Direção Nacional que
manifestarem interesse participarem do ENE.
Mulheres DN:
 Garantida realização da reunião das mulheres da Direção Nacional um dia antes
das reuniões desta DN.
 Moção de repúdio à nova secretária de Políticas das mulheres, Fátima Lúcia
Pelaes.
 Os pais e mães com seus filhos terão prioridade de escolher onde hospedar-se
(casa ou hotel).
 Consenso para que às próximas Plenas os serviços de creche sejam oferecidos às
crianças entre 0 a 12 anos incompletos (ECA). Como a questão suscita debate e
aprofundamento uma Comissão foi formada por: Cátia Cilene Farago, Claudicea
Alves Durans e Gerlândia Mª. Barbosa M. Bestete, que se comprometem a
levantar dados e fundamentos para uma discussão mais ampla. A princípio esta é
a idade que fundamenta a oferta pelo Andes e Fasubra de seus serviços de
creche.
 Deverá ser garantida a representação de gênero nas visitas à base.
Outras questões:
 A diretora Clarissa solicitou que a Seção Pará disponibilize com antecedência a
convocação para as assembléias desta Seção em face de necessidade da base
mais distantes de Belém poder participar mais efetivamente programando a

compra de passagens aéreas ou terem tempo de encaminhar outras medidas de
transportes para chegar a tempo, posto as dimensões do Estado do Pará, o que
não vem ocorrendo.
 A ocupação da Casa do Sinasefe segue as medidas anteriores, sendo que dois
quartos serão preparados para receber crianças.
 Foi apresentado à Direção Nacional pelo diretor da pasta Aposentados Guaraci
Cardoso Soares (IFPA), e da Seção (IFBA) Ronaldo Nascimento Naziazeno e
Georges Souto Rocha um breve relato sobre o XIII ENCONTRO NACIONAL
DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E SEGURIDADE SOCIAL DO
SINASEFE que ocorrerá em Salvador de 29 a 31 de Julho corrente. Ficou
acordado que a análise de conjuntura deverá apresentar além da posição da CSPConlutas outras perspectivas (exemplo convite a Guilherme Boulos, outros
nomes), que também a assessoria jurídica nacional (Dr. Valmir) deveria integrar
as discussões jurídicas ao lado de demais advogados convidados já pelos
diretores, que o evento deve ter ampla divulgação e ainda contar com a
participação e presença à mesa de tod@s as chapas que integram o movimento
sindical Sinasefe. Também foi informado que o evento apresentará uma
atividade cultural aos participantes (pontos históricos).

