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

Filiado à CSP- CONLUTAS e CEA

RELATÓRIO DA REUNIÃO DE FILIAÇÃO PESSOAL CIVIL DO COLÉGIO MILITAR DE
CURITIBA – PR
Em solicitação aos servidores civis administrativos do Colégio Militar de Curitiba (CMC),
os diretores Ariovan da Silva Martins (Coordenação de Pessoal Docente), Flávio dos Santos
Barbosa (Coordenação de Comunicação), Giane Carmem Alves de Carvalho (Coordenação de
Políticas Educacionais e Culturais) e Guaraci Cardoso Soares (Coordenação de Pessoal
Aposentado) se reuniram no dia 15 de abril de 2016, numa sala do Centro Universitário Campos de
Andrade (Uniandrade) as 18:00 horas obedecendo a seguinte pauta abaixo:
1) Apresentação Geral
Momento em que todos fizeram uma breve apresentação de suas funções e cargos,
primeiramente do pessoal do Colégio Militar de Curitiba, depois dos diretores do SINASEFE e por
fim do Secretário Geral da Seção Sindical do Instituto Federal do Paraná.
2) Apresentação do SINASEFE
Esta apresentação foi muito importante para os servidores que pouco sabiam sobre o
sindicato ao qual estavam pleiteando se filiar. O diretor Ariovan Martins fez um balanço histórico
da criação do Sinasefe e explicou sua estrutura, sendo ratificada posteriormente com a diretora
Giane Carvalho que inclusive fez menção do nosso estatuto para explicar os servidores as instâncias
de deliberação do nosso sindicato e a importância da seção sindical.
3) Apresentação da Seção Sindical do Instituto Federal do Paraná
O Coordenador Geral da seção Guilherme Basso fez um breve histórico da criação da seção
e sua evolução e estrutura atual e ao final fez um convite aos servidores para se filiarem a esta seção
com intuito de aumentar a luta e construção do SINASEFE no Estado do Paraná, logo depois
convidou os servidores do Colégio Militar de Curitiba para participarem de uma assembleia geral
que iria acontecer no sábado dia 16 de abril informando que iria pautar a mudança do estatuto da
seção para incluir os servidores do CMC.
4) Apresentação da Transposição do PGPE para o PCCTAE
O diretor Flávio Barbosa apresentou slides com a situação do processo de transposição do
Plano Geral do Poder Executivo (PGPE) para o Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação (PCCTAE). Fez uma evolução histórica de todo o processo desde a
abertura do GT carreira com o Ministério da Educação (MEC), Ministério da Defesa (MD),
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e a FASUBRA até o momento atual
desta negociação. Em seguida, fez uma simulação comparando a situação financeira dos servidores
do PGPE para o PCCTAE.
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5) Informações sobre o 10º ENCIME (Encontro dos Servidores Civis das Instituições Militares
de Ensino)
O diretor Guaraci Soares fez uma breve apresentação desses encontros dentro da agenda do
SINASEFE e fez um convite aos servidores do CMC a participarem deste encontro que ocorrerá
nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2016 em Belém do Pará.
Por fim falamos da importância da sindicalização para garantir direito aos trabalhadores e de
como o SINASEFE tem conquistado esses direitos para os trabalhadores da educação federal por
ser o único sindicato legalmente reconhecido para representar os servidores dos Institutos Federais e
os servidores das Instituições Militares de Ensino no Brasil. Ao final da reunião ficou acertado entre
os servidores administrativos do Colégio Militar de Curitiba que iriam se filiar a Seção Sindical do
Instituto Federal do Paraná.
Os diretores do SINASEFE, presentes na reunião vem, neste relatório, agradecer a direção
do Centro Universitário Campos de Andrade (Uniandrade) pela gentileza de nos ceder seu espaço
para realização desta reunião.
Ariovan da Silva Martins
Flávio dos Santos Barbosa
Giane Carmem Alves de Carvalho
Guaraci Cardoso Soares
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