SISTEMATIZAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DA DN REALIZADA
NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018
PAUTA CONVOCATÓRIA
1) INFORMES;
2) CONJUNTURA;
3) REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO SINDICATOS E REPRESENTAÇÃO SINDICAL;
4) ATAQUES À REDE;
5) ORGANIZAÇÃO DO SINASEFE;
6) ENCAMINHAMENTOS DO PLANOS DE LUTAS E PLENÁRIA NACIONAL.
ENTREGA PROPOSTA SONHAR & LUTAR.
APRESENTAÇÃO DE CADA UM DOS PRESENTES.
FORAM REALIZADAS DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES SEGUINDO OS PONTOS DE PAUTA.
CHAPAS
CHAPA1 - FIRMES
CHAPA 2 - SPL/MEI
CHAPA 3 - MI
CHAPA 4 - SONHAR E LUTAR
CHAPA 5 - 1º DE MAIO
ENCAMINHAMENTOS FINAIS
1) PLENÁRIA
Será realizada nos dias 9 e 10/06/18, em Brasília/DF.
2) PAUTA
a) Campanha (Ataques à rede).
b) Deliberações do I ENMS.
c) Divergências Congresso (Plano de Lutas)

d) Discussão sobre os servidores que foram demitidos/exonerados e estão recebendo apoio
financeiro do Sinasefe Nacional.
Obs: Pauta não foi fechada. Cada Coordenador irá enviar proposta com pontos a serem
inseridos na pauta.
3) NOTA SOBRE O REORDENAMENTO
Será retirada do ar e será elaborada uma nova nota sobre o reordenamento e uma Resolução
de Conjuntura.
4) CONAPE
Será realizado nos dias 24, 25 E 26/05/18, em Belo Horizonte/MG. Chapas irão indicar nomes
até segunda, 14/05/18 .
5) ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO
Será realizado nos dias 31/05, 01 e 02/06/18, em Salvador/BA o 6º Seminário Unificado de
Imprensa Sindical e o 4º Encontro Nacional de Jornalistas Sindicais. Deliberação aprovando ida
dos Jornalistas do Sinasefe Nacional e dos Diretores Michel e Lucrécia (Pasta Comunicação).
6) BOLETIM SEMANAL COM ANÁLISE DE CONJUNTURA
Será retomado o boletim semanal, a responsabilidade sobre seu conteúdo é do plantão.
7) RELATÓRIO PLANTÃO
Será emitido, semanalmente, relatório contendo todas as atividades desenvolvidas durante o
plantão e as pendências que ficarem.
8) ESPAÇO NO SITE PARA CADA CHAPA
Cada chapa será responsável pelo seu espaço, não sendo permitido ofensas, discursos de ódio
e demais ações que possam comprometer as relações.
9) APLICATIVO
Deliberação para que seja iniciado levantamento de preço sobre o app e demais ações para
que seja logo implementado.
10) ACESSIBILIDADE DO SITE
Importância de tornar as atividades, ferramentas e espaços do SINASEE Nacional acessíveis a
todos. Quando facilitamos o acesso e o uso para pessoas com deficiência e mobilidade

reduzida, todos, de algum modo, acabam sendo beneficiados. Será avaliado pela pasta de
comunicação a forma de implementar essas medidas
11) MATERIAL PARA CAMPANHA
Elenira será a responsável pela compilação, organização do material que os demais irão enviar.
Envio até dia 20/05/18.
OBS: O material elaborado pela companheira Elenira entrará como subsídio no material da
campanha, após ser submetido à discussão e aprovação da DN.
12) COMUNICAÇÂO
Demandas do plantão e da pasta (quem irá estabelecer as prioridades será a pasta de
comunicação – Michel e Lucrécia em diálogo com o plantão)
13) REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DA CSP CONLUTAS
O Sinasefe nacional possui 5 representantes com direito à voto. As indicações das chapas
seguem a proporcionalidade para a DN. Será realizado nos dias 24, 25 E 26/05/18, em São
Paulo.
14) CAMPANHA
Unificar os pontos: defesa da rede e educação não é mercadoria.
EIXOS:
Corte de verbas
Reforma do Ensino médio
Reordenamento
15) TRANSIÇÃO
a) MEC
b) RECEITA FEDERAL
d) SINTEFGO (reunião, com a presença da Direção Nacional (Carlos Magno e Ed Fábio) em
10/05). Encaminhamento para dar continuidade à refiliação ao Sinasefe.
Ofício para Reitor do IFG, Jerônimo, para marcar negociação sobre ponto eletrônico com
Sinasefe Nacional e seções e suspender as atividades do GT.
16) MPOG
a) Documento sobre o Ponto eletrônico (solicitar ao Fabiano).

b) Enviar Ofício solicitando reunião (NEGOCIAÇÃO).
c) Adicional noturno
17) EXCIME - ENCONTRO DOS COLÉGIOS MILITARES
Será realizado nos dias 17, 18 e 19/08/2018.
18) ESCOLA SEM PARTIDO X ESCOLA SEM MORDAÇA
Retomar ações.
19) PERSEGUIÇÕES A SERVIDORES
a) Foram relatados casos de assédio, PAD resultando em demissão e processo na esfera penal.
b) Todos os casos citados tem relação direta com servidores militantes sindicais.
c) Locais citados nos relatos: Manaus / Camboriú / IFBA / Videira / ASSINES / IFSC.
d) Criação de Comissão para mediação e acompanhamento dos casos (CIPAs ???).
e) Formação em Plena.
20) CONIF
Elaboração de agenda de reuniões.
21) PENDÊNCIAS GESTÃO ANTERIOR
a) aparelhos de celulares;
b) chips;
c) HD;
d) multa.
22) COMPOSIÇÃO DE CND E CNS
Será realizado o debate na plenária.
23) TRANSIÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA
Diante da presença de 2 integrantes que fizeram parte da CE e compõem a atual CE, houve
deliberação de que não será necessária a presença dos demais integrantes para que seja
realizada a transição.
24) CANDIDATURA ELENIRA
Companheira Elenira Vilela informou sobre seu AFASTAMENTO para candidatura ao cargo de
Deputada Federal, indicando a companheira Leusa Fátima Lucatelli Possamai para substituí-la.

25) III ENE – ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Será realizado nos dias 3, 4 e 5/08/18. O local ainda será definido, de acordo com condições de
infraestrutura.
26) PLANTÕES
O plantão será composto por 3 Diretores, sendo 1 Coordenador Geral e os demais Diretores (24
no total) garantindo a proporcionalidade. Será realizada uma tabela com a indicação das
chapas que ficarão em cada semana. Plantão de pasta: a pasta avaliando suas demandas, se
sentir necessidade de um plantão, em comum acordo, submete sua proposta de plantão à
consulta da DN para aprovação e efetivação.
28) PROTOCOLO INTEGRADO MEC
Diante da indisponibilidade do Protocolo Integrado do MEC, será encaminhado ofício
solicitando que o sistema seja alimentado com as informações para que os interessados
possam ter acesso.
29) PROTOCOLO QUESTÕES ADMINISTRATIVAS
Comissão será composta pelos 3 representantes da CAF e mais 2 representantes, das demais
chapas não contempladas, para elaboração de protocolo com objetivo de uniformizar as
questões administrativas do Sinasefe Nacional.
30) ATA DE POSSE
Foram apresentadas as atas de posse pelo Dr. Walmir para serem assinadas e rubricadas pelos
Diretores presentes e, posteriormente, encaminhadas ao cartório para registro.
31) DOAÇÕES
Realizar levantamento das doações e verificar possibilidade de suspensão, exceto as
deliberadas em Plenária.
32) COMUNICAÇÃO
Novo site (previsto para junho);
Boletim mensal - eixo estratégico (flexibilização, ponto eletrônico, assédio);
Lançamento de aplicativo do SINASEFE
30 anos Sinasefe nacional: campanha – documentário;
Novo Plano de Comunicação será construído

33) INSTÂNCIAS DO SINASEFE
Art. 9º do Estatuto do Sinasefe.
São instâncias do SINASEFE:
a) CONSINASEFE - Assembléia Geral Nacional;
b) PLENA - Plenária Nacional;
c) DN - Direção Nacional;
d) S. Sind. - Seções Sindicais; e
e) CF - Conselho Fiscal.
Sendo assim, PLANTÃO não é instância deliberativa, plantão tem caráter executivo.
34) PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES EM PLENÁRIA
Segundo o Art. 16. do Estatuto do SINASEFE:
A Plenária Nacional – PLENA, instância deliberativa do SINASEFE, somente inferior ao
CONSINASEFE, é constituída por dois (uas) delegados (as) de cada Seção Sindical, sendo
garantida a participação dos membros da Direção Nacional – DN, sem direito a voto.
Portanto, é garantida a participação de TODOS/AS os/as Diretores/as, incluindo os suplentes.

