‘

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ: 03.658.820/0001-63

SINASEFE

Filiado a CSP-Conlutas e a CEA

SEÇÃO SINDICAL SINASEFE/RIO BRANCO – AC
Fundada em 18 de setembro de 2012

MOÇÃO DE REPÚDIO À ATUAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO IFAC
Prezados Docente, Técnicos, Discentes e Sociedade Civil,
A Seção Sindical SINASEFE-RIO BRANCO, representante legítima dos
servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre
– IFAC vem a público manifestar repúdio a forma de atuação do Conselho
Superior do IFAC, presidido pelo atual Reitor, Prof. Ms. Breno Carrillo.
REPUDIAMOS a forma como a Seção Sindical SINASEFE - RIO
BRANCO tem sido tratada por este Conselho e a Reitoria, que tem lhe
negado o direito legítimo de representar os trabalhadores no Conselho
Superior. Apesar de vários pedidos formais já terem sido feitos para que
seja dada posse aos representantes do Sindicato, a instituição tem se
negado a fazer isso. Ressaltamos que os atuais ocupantes dessas cadeiras
não fazem parte de nenhuma representação sindical legítima e essa
situação é de conhecimento de todos.
REPUDIAMOS a forma arbitrária como as decisões do Conselho
Superior têm sido tomadas, prevalecendo as políticas propostas pelo
Reitor, tendo em vista que a composição atual do Conselho é quase que
exclusivamente de cargos comissionados e de militantes partidários,
negando assim a representatividade da comunidade acadêmica e a busca
de interesse amplos da coletividade, comprometendo a lisura das decisões
tomadas.
REPUDIAMOS a forma como a discussão da nova composição do
Conselho Superior foi realizada, às vésperas de uma nova eleição, sem
estabelecer diálogo com a comunidade e nem com a Seção Sindical,
demonstrando total desrespeito a representação dos trabalhadores e,
consequentemente aos trabalhadores.
REPUDIAMOS a composição do Conselho Superior, que em sua nova
estrutura, tira da instituição a sua autonomia, colocando em risco o seu
funcionamento. Esta composição prevê representação majoritária da
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sociedade civil, ferindo o princípio da democracia e da paridade na
representação de órgãos colegiados.
REPUDIAMOS as cadeiras reservadas para pró-reitores, tendo em
vista que são cargos de confiança e que, por sua natureza, comungam com
as decisões do Reitor.
REPUDIAMOS a desvalorização e desrespeito aos servidores,
explícitas na quantidade de representação do Conselho Superior;
REPUDIAMOS a falta de representatividade de todos os Câmpus no
Conselho Superior, tendo em vista que temos poucas unidades, com
necessidades e peculiaridades distintas.
REPUDIAMOS o processo eleitoral para escolha de docentes e
técnicos, que não permite a eleição direta de representantes de
categorias para a composição do Conselho Superior, mas sim, de
delegados que posteriormente votam entre si.
REPUDIAMOS a ausência total de critérios e de clareza na forma de
escolha de representantes da sociedade civil para a composição de
membros do Conselho Superior, abrindo margem para escolhas
arbitrárias, ao bel prazer do Reitor, ou até político-partidárias;
QUEREMOS um Conselho Superior democrático, atuante, paritário,
sem atrelamento ao Reitor e a partidos políticos, que represente
legitimamente os interesses da sociedade e busque a melhoria da
instituição.
LUTAMOS pelo exercício pleno da democracia, pelo direito legítimo
de participação, pela liberdade de expressão, pelo respeito e valorização
dos servidores, pela autonomia institucional e pela educação de qualidade
com responsabilidade.
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