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6Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove horas, no San
7Marco Hotel, sito ao Setor Hoteleiro Sul, Quadra 05 - Bloco C, Brasília-DF foi
8instalada a 150ª Plena do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
9Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE. A mesa foi
10composta pela coordenadora Cátia Farago, Márcia e Elder. Coordenando os
11trabalhos. Como de praxe os trabalhos foram iniciados com a leitura da
12proposta de pauta, por Cátia. O plenário apresentou seus destaques, que ao
13final foram discutidos, sendo aprovada a seguinte pauta: 1. Informes
14(DN, Seções sindicais, CNS, CND, CSP Conlutas) e Exposição representante
15Conif (Orçamento); 2. Informes do credenciamento; 3. Finanças e Prestação
16de Contas; 4. Análise de Conjuntura e Calendário de lutas. 5. Participação do
17Sinasefe no GT da Portaria 14; 6. Encaminhamentos da CNS e CND; 7.
18Demandas específicas da rede; 8. Agenda do Sinasefe (Seminário Nacional
19de Educação, Encontro dos servidores das escolas militares). Em função do
20esvaziamento do plenário Fabiano solicitou à mesa que os informes da DN
21fossem passados ao final dos informes da seção, o que foi consenso.
22Informes das seções sindicais: Alegrete - Seção participa dos movimentos
23de greve geral, quando convocadas, mas a última assembleia da categoria
24deliberou por encaminhar ofício à DN sugerindo que as greves gerais sejam
25convocadas para dias variados e não somente às sextas- feiras. Cáceres 26Cáceres também solicita a variação de dias da semana evitando a sexta. O
27processo eleitoral da seção foi realizado há quinze dias.Reitoria pressiona os
28servidores por conta do ponto eletrônico, que já criou comissões para
29elaboração da minuta técnica e docente. Reunião com reitor já está marcada
30para tratar do tema, porém os servidores registram sua contrariedade a
31essa ação do governo. Machado – Quanto à greve do dia 30/06 seção
32entende que foi um movimento fraco e alguns servidores questionaram se as
33próximas greves poderiam ser em diferente dia da semana, que não sexta34feira. Ponto eletrônico (biometria) implantado de qualquer forma. Seção teve
35nova diretoria eleita para os próximos dois anos. IFMA (Seção Maracanã)
36– A direção do campus requereu o espaço onde funciona a seção dentro no
37Instituto em abril de 2017. A seção apresentou contrapropostas, todas elas
38sendo rejeitadas pela direção. A situação atual encaminha-se, possivelmente
39para judicialização, no sentido de garantir a presença política do sindicato no
40IFMA. Greve geral construída em conjunto com a CSP Conlutas e demais
41entidades sindicais, movimentos sociais e comunidades rurais. Houve
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42panfletagem e fechamento da BR onde se localiza o Porto da Vale,
43prejudicando as atividades da empresa e fluxo de transporte de veículos de
44carga. A seção avalia que a escolha da data coincidindo com as festas
45juninas não foi boa, pois nesse período a dinâmica de São Luis é alterada,
46pois dia 30/06 é feriado. Morrinhos – Regulamento de ponto biométrico foi
47implementado pela reitoria através do Conselho Superior, colocando em
48risco as atividades sindicais desempenhadas pelos servidores no IF Goiano,
49deixando os técnicos administrativos totalmente a mercê das chefias
50imediatas, conforme parágrafo sétimo do regulamento, que diz que as
51convocações pelas entidades de classe aos fóruns da categoria somente não
52serão alvo de compensação ou desconto se autorizadas pela chefia imediata.
53Muita dificuldade na mobilização da base. Greve geral do dia 30/06 não foi
54votada. Rio Branco – mobilização em todo estado, no dia 30/06 foi bem
55menor do que a greve geral de abril. Santa Maria – seção participou do dia
5630/06 com atividades de rua que também, como no resto do país foi fraca
57mesmo sendo conjunta com frentes populares e centrais sindicais. A
58reeleição para reitor reelegeu o mesmo, mudando apenas o vice. Instituto
59tem ponto eletrônico desde o ano de 2011 e sofre muito assédio neste
60sentido. Jornada de seis horas é parcial. Realização de palestras sobre a
61reforma para a categoria. Universidade realizou eleição para a CIS. Santa
62Teresa/ES - Participação da greve geral de 28/04 e panfletagem em 30/06.
63Seção encontra-se em processo eleitoral. Participação ativa nas reuniões da
64coordenação nacional da CSP Conlutas. Instituto em processo eleitoral para
65diretor geral e reitor. No instituto os servidores têm o ponto eletrônico.
66Definida participação no Congresso da CSP em outubro deste ano. Sintetfal
67- Greve geral foi mais fraca que a de abril. Seção participou e em conjunto
68com outros movimentos conseguiu fechar algumas vias do estado. Ponto
69eletrônico foi implantado sem discussão com a comunidade escolar.
70Concórdia – Greve geral do dia 28/04 o campus paralisou, movimentação
71conjunta com demais sindicatos. Interrupção no trânsito e fechamento de
72agencias bancárias da cidade. No dia 30/06 movimento pontos da região
73oeste catarinense e trevo de Chapecó com interrupções de quarenta
74minutos. Foi bastante participativo o movimento. IFMG - Mobilizações vêm
75sendo construídas no estado através de comitê criado agregando vários
76sindicatos e movimentos sociais da região. Greve do dia 28/04 foi bastante
77expressiva com paralisação de vários segmentos. Dia 30/06 foi menor, mas
78um número significativo de servidores para as ações. No IFMG houve
79esvaziamento da atual diretoria e as eleições estão sendo antecipadas. Catu
80– Ocupa Brasília logo após o Consinasefe. Realização do seminário UCOP –
81sexualidade e cristianismo. Campus Alagoinhas migrou para a seção Catu,
82que se tornou multicampi. Sobre a Greve Geral do dia 30/06, foi recebido
83ofício circular SIAPE recomendando o corte de ponto. Seção parabeniza a
84inclusão do GT Carreira na pauta. Política dos novatos, política de gênero e
85de afirmação de raça, contra as opressões. Natal – Realizada vídeo
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86conferência com a rede de grêmios, com isso estreitando os laços com os
87estudantes. Seção vem discutindo os cortes junto com a reitoria, servidores
88terceirizados tem sido sumariamente demitidos. Em 28/04 greve dos setenta
89mil, segundo as autoridades. Em 30/06 houve paralisação, contudo, não
90houve grande adesão em virtude do mau tempo (dez mil pessoas). Em
9130/06 houve discussão do PL da senadora do DEM – Maria do Carmo, que
92versa sobre demissão de servidores estatutários. Forró dos direitos. Ainda
93em 30/06 foi registrada a paralisação total dos IFRNs. Sindscope –
94Participação da Marcha a Brasília com um ônibus. Houve eleição para o
95Consup do Colégio Pedro II. Foram eleitos técnicos, docentes e estudantes
96majoritariamente do setor progressista. Seção participou ativamente na
97organização do dia 30/06 e na formação de uma plenária dos setores da
98esquerda combativa do Rio de Janeiro, que está convocando ato para o dia
9911/07 contra a votação da reforma trabalhista. Fizemos uma assembleia que
100aprovou apresentar na Plena: a necessidade de se construir uma greve geral
101de 48 horas com marcha a Brasília; levar proposta para reunião das
102centrais. Com relação ao vale-transporte, o Sindscope ganhou no STF que
103não há necessidade dessa comprovação. O sindicato coloca a disposição do
104Sinasefe o parecer da justiça, que faz uma série de considerações, inclusive
105para os servidores que não usam transporte coletivo, mas precisam usar seu
106próprio transporte para local de trabalho. Jataí – seção participou da greve
107geral do dia 28 de forma massiva. No dia 30 o campus paralisou, porém os
108atos de rua não tiveram adesão; foi eleito um dos coordenadores gerais da
109seção como representando TAE e também secretário da seção
110representando docente no Compex – Conselho de Ensino, Pesquisa e
111Extensão. IF SUL – Seção passa por problemas políticos toda a direção
112pediu exoneração e o Conselho Fiscal assumiu a gestão para chamar novas
113eleições. Com a anuência da assembleia faz mobilizações para greve,
114manifestação pelo Fora temer e contra as reformas. Eleições estão previstas
115para agosto. Dia 30/06 a maioria dos campi paralisou, a mobilização foi mais
116fraca que a do dia 28/04. Paralisação foi parcial. Barbacena – Dia 28/04
117houve uma grande paralisação, os professores paralisaram. Dia 30/06 houve
118mobilizações de rua em Barbacena e Santos Dumont. Reafirmada a
119necessidade de reavaliação do dia da semana escolhido para as greves
120gerais. O campus de São João Del Rey paralisou muita divisão entre
121terceirizados, contratados concursados. Rio Pomba – Assembleias
122constantes, porém esvaziadas. Mobilização do dia 30/06 foi fraca em relação
123ao dia 28/04. Seção vem orientando os estudantes com a formação de
124grêmios estudantis. IFPA, ETRBC e CIABA – Visita a todos os campi.
125Paralisação de todos os campi do IFPA. Seção vem apoio ao RSC,
126principalmente dos aposentados. Base vem solicitando a volta dos GTs.
127IFSC – Seção paralisou em todos os movimentos nacionais tanto greve
128quanto marcha. Dia 30/06 participou de ações envolvendo trancaço de
129rodovias, boa aceitação da população à panfletagem. A seção vem
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130enfrentando problemas internos com o novo mecanismo de controle de
131afazeres docentes. Curso de formação sindical no primeiro e último final de
132semana de agosto. Seção filiou-se ao Dieese. Lançado novo site da seção e
133dia 29/07 será realizado debate sobre o papel da mídia e lançando o
134aplicativo da seção. Colégio Militar do Recife – Ato do dia 28/04 foi
135bastante forte. Fechamento das garagens com apoio da CSP. Rodoviários e
136comércio, indústrias e escolas pararam. O ato do dia 30/06 foi forte, porém
137abaixo do dia 28/04. Acreditamos que a não paralisação tenha influenciado.
138Houve a participação ativa do Sinasefe nos atos, tanto da Escola Militar
139quanto da seção IFPE. Há problemas na seção Colégio Militar do Recife, os
140servidores civis estão sendo obrigados a fazer parte de uma comissão de
141exame de pagamento para analisar pastas e contracheques de outros
142servidores civis. Comando do CMR não está pagando a comissão nos
143processos de RSC alegando que farão auditoria para verificar se os
144processos estão corretos e pedindo um relatório à comissão. Formosa/GO
145– Em nome da seção Paulo Reis agradeceu a todas as seções que no dia
14630/06 disponibilizaram todos os esforços na greve, o que quer dizer que
147todas entenderam a importância da tarefa enquanto sindicatos para
148mobilização da classe trabalhadora. Paralisação no dia 24/06 no Ocupa
149Brasília com dois ônibus, dia 30/06 foi menor, mas paralisou o campus e os
150bancários e foi realizado ato simbólico no centro da cidade. IFTO – Instituto
151foi implementado sem a regulamentação de banco de horas e o
152equipamento adquirido pela instituição em outra oportunidade e com outras
153finalidades e a leitura não acontece de forma objetiva e por muitas vezes
154alguns não conseguem bater o ponto efetivamente, ficando a mercê da
155chefia imediata. A seção vem buscando a possibilidade de mover ação
156judicial para rever esta situação. O reflexo do corte não tem sido diferente
157no IFTO, uma vez que já se pode observar na manutenção do prédio, ar158condicionado e na demissão do pessoal terceirizado etc. Crato – Paralisação
159do dia 30/06 a assembleia foi convocada, mas não aconteceu.
160Diferentemente dos movimentos passados o do dia 30/06 foi muito difícil, a
161categoria questionou o porquê da sexta-feira. Estão ocorrendo demissões de
162terceirizados. Seção Crato participou de debate sobre orçamento em
163Fortaleza, quando teve a possibilidade de debater os cortes orçamentários
164da instituição. IFSE – Seção participou de dois movimentos vitoriosos no dia
16528/04 e 30/06, conseguindo no primeiro paralisar todo o Instituto apesar da
166tentativa da reitoria em desmobilizar. Comércio e transportes paralisaram,
167foram feitas barricadas nas rodovias de acesso à cidade. Em conjunto com
168as centrais sindicais e Frente Brasil Popular a greve foi encerrada com um
169ato com mais de sessenta mil pessoas. No dia 30/06 o movimento se
170repetiu, desta vez com Sindicato dos transportes aderindo à greve e o
171Instituto também. Reitoria baixou instrução normativa na tentativa de
172regulamentar de forma opressora os servidores que participarem do
173movimento de greve, intimidando os servidores. Às dez horas os informes
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174foram suspensos, conforme acordo previamente feito com o plenário, para a
175exposição do representante do Conif, Prof. Wilson Conciani, Reitor do IFB,
176que discorreu sobre o posicionamento do Conif quanto aos cortes no
177orçamento. Inicialmente o professor destacou que mais do que uma redução
178no valor global do orçamento da Rede Federal de Educação Tecnológica, a
179desproporcionalidade é imensa entre o orçamento hoje e o ano de dois mil e
180quatorze quando foi percebida a redução no orçamento. Chamou a atenção
181ainda para o crescimento do número de campi e de estudantes e para a
182redução de orçamento do ano de dois mil e doze até hoje. Explicitou ainda,
183que o ministro da Educação diz não ter expectativa de liberação dos 100%
184dos valores do previsto na LOA para investimento, e que os valores de
185custeio estão sendo liberados aos poucos. E que o Conif na última quinta –
186feira solicitou ao MEC que encaminhasse ofício comunicando que o limite
187orçamentário imposto pelo MEC não está mais em vigência, para que seja
188possível utilizar o recurso disponibilizado da melhor maneira pelos institutos,
189do qual aguarda resposta. Após as intervenções do plenário, o Prof. Wilson
190ressaltou que o diálogo é sempre possível e que entre o Conif e Sinasefe há
191um alinhamento de ideias e há divergências quanto as possibilidades ou não
192possibilidades e que na diretoria do Conif o Sinasefe não encontrará
193resistência ao diálogo e que é possível atuar conjuntamente. Na
194oportunidade, o representante do Conif destacou ainda que quanto à postura
195isolada de cada reitor o Conselho não tem como exigir ou proibir que um
196reitor tenha um posicionamento igual ao outro, entretanto, o Conselho
197procura alinhar e diminuir as divergências no debate interno. Informou e
198convidou a todos a participarem da discussão do Ensino Médio Integrado,
199Caminhos e Possibilidades, nos dias dezenove e vinte de setembro em
200Brasília. Reafirmou ainda o posicionamento contrário do Conselho ao projeto
201Escola Sem Partido, que limita o direito e o acesso ao conhecimento.
202Finalizando o representante lembrou a preocupação de todos com o
203fechamento de campus, porém, que o Conif lutará incansavelmente para que
204isso não aconteça. A proposta de orçamento foi apresentada com base na
205realidade dos institutos e que o compromisso de liberação é de 85% do
206custeio e de 40% de investimento. Com relação ao magistério superior o
207reitor comprometeu-se a se inteirar da questão para um real posicionamento
208e que o Sinasefe encaminhe o mais rápido possível, ofício apresentando a
209pauta que deverá ser discutida com o Sinasefe em setembro. Ao final Cátia
210agradeceu, em nome do Sinasefe, servidores e servidoras que este
211representa e ressaltou ser muito importante a presença do Conif à plena, o
212que já representa uma clara sinalização de abertura e um diálogo mais
213frequente. Seguindo, Márcia e Elder compuseram a mesa juntamente com
214Cátia para dar prosseguimento aos informes das seções que ainda
215restavam: IF Baiano - Posse da diretoria em sete de junho. Representante
216do Consup- Moisés Leal do IF Baiano. Enfrentamento dos PADs no IF Baiano.
217A seção agradece aos companheiros e companheiras de todo país que no
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218Consinasefe fizeram um grande ato na reitoria pela defesa dos
219companheiros demitidos. Adesão em massa de todas as atividades
220encaminhadas pelo Sinasefe, como a greve geral do último dia 30/06. Estão
221sendo feitas constantes visitas às bases, que é imprescindível. Bento
222Gonçalves: Aderiu à greve do dia 30 de junho com a realização de
223atividades em conjunto com os estudantes do Campus e Ibirubá. Além das
224pautas nacionais (contra a reforma trabalhista e reforma previdenciária) a
225base deliberou por pautar os cortes no orçamento dos Institutos federais e
226em defesa da educação publica e gratuita e de qualidade. IFES –
227Participação nas mobilizações do dia 30/06 com panfletagens nos campi,
228comércio e terminais de ônibus. Paralisação foi parcial e a adesão na rua foi
229muito baixa. Todas as atividades são feitas em conjunto com a frente
230estadual (unificação de todos os sindicatos). Na próxima terça-feira será
231realizada panfletagem conjunta com demais sindicatos, na cidade de
232Cachoeira do Itapemirim, cidade do senador Ferraço, denunciando que ele
233está acabando com os direitos dos trabalhadores defendendo a reforma
234trabalhista. IFBA – Seção agradece a todas as bases que se solidarizaram
235com os servidores perseguidos do IFBA e participaram do ato nacional
236realizado durante o Consinasefe. Entretanto, o reitor do Instituto entrou com
237um processo de danos morais contra a seção e a perseguição se intensificou
238com suspensões e demissões arbitrárias. Em reunião a direção do IFBA
239solicita à Plena que autorize que o caso específico desse processo seja
240acompanhado pela assessoria jurídica nacional, uma vez que a decisão do
241ato foi nacional. No dia 30/06 os campi do Instituto paralisaram 100%,
242porém, vale ressaltar que a greve em Salvador foi infinitamente menor que
243a de abril. A seção atribui as dificuldades da construção no diálogo com duas
244grandes centrais sindicais que não construíram a greve (CUT e CTB). Ato
245participativo em dois de julho, que Salvador considera a Independência do
246Brasil. Seção Brasília – IFB: Greve do dia 28 bastante expressiva, cinco
247barricadas na cidade, comércio e escola particulares paralisaram. No Gama
248apenas uma docente e quatro funcionários. Taguatinga todos os serviços
249pararam. Greve do dia 30 – foram realizadas duas barricadas, bancos, metrô
250e ônibus pararam. Boa adesão, mas a seção entende ser pela paralisação
251dos ônibus. Realizada panfletagem, outdoors com efeito na Praça do Relógio
252em Taguatinga com a participação de alguns docentes. Águas Lindas/GO –
253Seção participou de todas as atividades convocadas, desde greve geral como
254demais atividades, sempre aprovadas por ampla maioria. A seção é pequena
255tem cerca de cinquenta servidores e tem enfrentado muitas dificuldades
256internas em relação a um grupo de servidores que atua em consonância com
257o movimento Escola sem Partido prejudicando sensivelmente os movimentos
258da seção, uma vez que têm se articulado com o poder público municipal
259incitando o MP contra a seção. IFPE - Coordenação provisória continua na
260seção. A greve do dia 30/06 teve boa adesão. Em Recife foi mais fraco por
261conta da não adesão dos rodoviários, que deliberaram pela greve e a Central
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262sindical à qual os rodoviários são filiados pediu que fosse reconsiderada a
263decisão em função da multa que oneraria demais a Central e estes
264recuaram., o que comprometeu o movimento no geral. Os rodoviários
265apenas paralisaram os ônibus no centro da cidade das oito da manhã até as
266doze horas. A seção está com dificuldades no processo de homologação da
267coordenação provisória eleita, pois os gestores da coordenação anterior
268guardam documentos originais, cartão do banco e regimento original. Porém
269, tudo está caminhando e a coordenação provisória agradece, inclusive, a
270solidariedade das demais seções para o caso de Pernambuco. Monte
271Castelo - Greve do dia 28/04 teve excelente adesão e a atuação foi
272conjunta com a seção Maracanã. No dia 30/06 já não foi da mesma forma,
273por conta do São João, e a data escolhida prejudicou o movimento como um
274todo. Realização de seminário sobre o PCCTAE, com dois palestrantes de
275Uberlândia e Santa Catarina para dialogar com a base. As duas seções vêm
276sofrendo perseguição por parte do presidente do Conif, no sentido de
277expulsar a seção do campus. A seção Monte Castelo ingressou com mandado
278de segurança que foi favorável á seção. Rio do Sul - Greve do dia 30/06
279teve baixa adesão. Recentemente o município passou por enchentes, o que
280provocou o cancelamento das aulas por duas sextas-feiras, o que causou
281resistência dos servidores em paralisar por conta da reposição. Com essa
282dificuldade alguns professores paralisaram e a BR foi fechada por uma hora.
283Com relação aos cortes destaca que dos setenta terceirizados, quarenta já
284foram demitidos. Em conseqüência dessa demissão em massa, os TAEs que
285estavam em regime de trinta horas, no próximo dia 24/07 voltam a fazer 40
286horas por decisão do diretor do campus que não negocia. São Paulo –
287Paralisação no dia 28/04, houve paralisação de 100% dos campi paralisaram
288e no dia 30/04 em torno de 60%. Eleição para representação no Consup e
289foi eleita Tatiana, que o reitor não reconhece a eleição e não dá posse a
290mesma. Já foi feita uma manifestação da nacional do Sinasefe e solicita a
291aprovação de uma moção para que a mesma seja empossada. Mandado de
292segurança com relação ao RSC para professores aposentados. A partir daí os
293docentes aposentados podem dar início ao processo para obtenção da
294pontuação. São Vicente da Serra - Seção participou da greve de 30 de
295junho, houve paralisação, porém o movimento em Cuiabá foi fraco. No Mato
296Grosso existem quatro seções sindicais. Implantação do controle de ponto
297de freqüência com o ponto eletrônico. As quatro seções do MT estão
298tentando reunião com o reitor para tratar do ponto eletrônico. Não há
299transporte coletivo até o campus ou ao centro de referência e o valor é
300diferente dos demais para que os servidores cheguem ao seu local de
301trabalho. Entretanto, até o momento o auxílio-transporte foi obtido via
302justiça. No dia quatro de maio foi realizado ato pela isonomia do valor, pois
303os servidores recebem valores diferentes morando na mesma cidade. Sintef
304PB - Greve de 30/06 foi fraca no nordeste todo. Houve adesão de todos os
305campi, o comércio foi fechado em João Pessoa, mas os rodoviários não
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306paralisaram. No IF PB foi constituída comissão para tratar da precarização
307da jornada do técnico administrativo, que tem o prazo de sessenta dias para
308concluir seus trabalhos. Finalizados os informes a plena foi suspensa para o
309almoço, com previsão de retorno para as quatorze horas e quarenta
310minutos. Na parte da tarde, a mesa foi composta por Márcia, Cátia e
311Julio(DF). Inicialmente Márcia convidou a equipe de credenciamento para
312passar os números da 150ª Plena, que contou com setenta e seis (76)
313delegado(a)s, vinte (20) observadores e quarenta e quatro (44) seções
314sindicais. A seguir Cátia Farago iniciou os informes da DN destacando que na
315última reunião da DN foi aprovado a elaboração de um Informativo do
316Plantão do Sinasefe e que está disponível no site do Sinasefe, onde foram
317narradas as atividades desenvolvidas no período e resgata também a
318percepção construída na 128º Plena sobre o Plano Nacional de Educação, - a
319partir do trabalho da pasta de Políticas Educacionais, e a importância da
320participação nas discussões que envolvem o plano e a construção do Fórum
321de Educação Popular, pois o plantão participou do Seminário de três anos do
322PNE, a participação do plantão na Frente Parlamentar em Defesa dos
323Institutos Federais articulada pelo Deputado Federal Reginaldo Lopes
324(PT/MG). Em seguida Fabiano informou que em reunião com a secretaria
325Executiva do MEC foi pautada a necessidade de o Sinasefe participar do GT
326da Portaria dezessete (17). Houve resistência, mas com a pressão do
327Sinasefe, foi acordado que o espaço seria aberto. Durante a semana o
328plantão recebeu ofício para participar da próxima reunião do GT, porém
329como convidado. Foi encaminhado ainda, ofício solicitando audiência com a
330Setec/MEC para tratar da pauta represada. Paulo Reis informou que o
331Fonasefe vem articulando a realização de Seminário/reunião ampliada do
332Fórum que hoje reúne todo o funcionalismo público federal do Executivo,
333para o primeiro final de semana de agosto, com o objetivo debater a
334conjuntura e discussões mais profundas sobre os ataques ao funcionalismo e
335contará com paineis que tratarão, dentre outros temas, das reformas e
336organização dos servidores públicos federais. Foi apontada pelo Sinasefe a
337média de até sessenta participantes, sendo dez pela DN e os demais pela
338base. Socorro complementou os informes reafirmando a necessidade de o
339Sinasefe fazer o debate sobre Fórum de Educação Popular para avaliar se
340participará ou não desse fórum paralelo. E sugere que na próxima plena seja
341pautado o tema. Flávio pela pasta de Comunicação informou que já está no
342site o link para que as seções inscrevam suas assessorias e diretorias, para
343o Primeiro Encontro de Comunicação do Sinasefe nos dias vinte e três e
344vinte e quatro de setembro. Colocou ainda que até terça-feira próxima será
345publicado informativo número sete(7). Foi comunicada ainda por Flávio a
346substituição na CNS de Estelamaris por Marília (IFAL) e Socorro que assume
347a pasta de Políticas Educacionais na chapa do MEI. A seguir Davi Lobão
348informou que Cleide substituirá Paula pela chapa Pão e Rosas. Cátia Farago
349informou o remanejamento na chapa do SPL: a saída de Alice Gomes e a
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350entrada de Julio Mangini, RG nº 137.36906 SSP/MT e CPF 014.467.30535130, residente e domiciliado na QR 510, Conjunto 4, Casa 9, Samambaia Sul
352– Brasília/DF, Cep. para a pasta da Comissão Nacional Docente - CND,
353Silvio de Jesus Rotter aa RG 99015011452 e CPF nº 124.413.762-68,
354residente e domiciliado na Rua Horácio Mardel de Magalhães, nº 2044,
355Bairro Tancredo Neves, Boa Vista/RR, cep. 69.313-492 assumirá a
356Secretaria Geral, Weliton Cley Bispo do Rosário, RG 03570927-83
357SSP/BA, e CPF nº 646.145.065-34, residente e domiciliado na Rua Oscar
358Pereira de Souza, nº 166, Bairro Pioneiro, Catu/Ba, Cep 48.110-000, 2ª
359Tesouraria, e Ariovan à suplência, todas referendadas pela plena. Cátia
360informou que o SPL teria a indicação de uma mulher integrar a chapa, mas
361como a indicada encontra-se doente o coletivo teve que indicar um homem.
362Na sequência Clarissa alertou para documento constante da pasta da plena
363com os valores da diferença do rateio do trigésimo primeiro Consinasefe. E
364que no ponto financeiro seria discutida a forma de desconto. Respondendo a
365questionamento de Cátia Mota acerca da negociação ou não com o governo
366golpista, Fabiano lembrou que a questão foi amplamente discutida e votada
367em plenas anteriores e que o Sinasefe está autorizado pela base a negociar
368e cobrar do atual governo tudo que foi conquistado no governo anterior.
369Socorro sugeriu que a plena recomendasse às seções que realizem atos no
370dia onze (11), contra as reformas nos estados e a seção que puder manter
371representantes em Brasília, que o faça. Logo após Davi Lobão deu informes
372da reunião na última quinta-feira, da Executiva da CSP Conlutas que tratou
373para avaliar a posição das centrais de adiar a reunião das centrais para
374balanço do dia trinta(30). A central é contrária a essa posição ruim, pois é
375de fundamental importância um balanço para a construção unitária da luta
376de resistência dos trabalhadores contra os ataques vividos por estes.
377Complementando Magda ressaltou a importância de o Sinasefe jogar peso
378na participação das bases ao Congresso da Conlutas, uma vez que se
379aproxima o prazo para a eleição de delegados, que vai de trinta e um (31)
380de julho, até dia quinze (15) de setembro. Ao final apresentou denúncia de
381racismo por parte do MBL em um cartaz, contra Luis Carlos Prates (Mancha)
382no dia da greve-geral e propõe que a plena aprove moção de repúdio ao
383MBL assim como o acompanhamento jurídico da nacional. Seguindo, a mesa
384convidou os representantes do Conselho Fiscal para compor a mesa e dar
385início ao ponto Prestação de contas. Nascimento Junior, presidente do CF
386esclareceu que o Conselho terminou a análise referente ao balanço anual do
387período de março de dois mil e dezesseis a março de dois mil e dezessete,
388na tarde deste dia oito de julho, quando foram emitidos três pareceres para
389que a DN juntamente com a CAF possa apresentar por escrito as respostas
390às observações elencadas e que terá, conforme o estatuto, o prazo de trinta
391(30) dias. Esclareceu ainda que o parecer saiu agora em julho porque estava
392no aguardo da liberação das pastas pela contadora do sindicato. E que o CF
393está dentro do cronograma e na próxima plena, após a resposta da DN será
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394emitido o parecer final das contas. Finalizando Junior ressaltou que o CF
395analisou as contas e que a prestação de contas será feita pela CAF. Foram
396feitas várias falas sobre prestação de contas muitas dúvidas surgiram e
397Dorval fez a apresentação de recurso da votação da manhã deste ponto
398inversão da pauta, sugerindo que a pauta fosse mantida como apresentada
399pela DN e fosse imediatamente iniciada o debate de conjuntura. A mesa
400colocou em votação e o plenário acatou o recurso e foi dado início ao debate
401de conjuntura. A mesa convidou a companheira Neida, representante da CSP
402Conlutas. Conforme deliberação de plena anterior a CUT também deveria ser
403convidada para a mesa de conjuntura, o convite foi feito, e Ariovan explicou
404que como estão em plenárias estaduais não foi possível a presença de um
405representante da CUT, ele convidou Dimas, professor de Minas Gerais e ex406dirigente da Central para o debate. Não foi acordo, foram feitas várias
407intervenções pelo fato de o companheiro não estar representando a Central.
408Ao final, a Plena concordou que Dimas compusesse a mesa e contribuísse
409com o debate de conjuntura, porém não em nome da CUT. Assim, a mesa
410foi composta e o debate começou por Neida CSP Conlutas, seguida de
411Dimas. Ao final a fala foi concedida ao plenário que participou da análise e
412apresentou suas proposições. Finalizadas as intervenções da base, a palavra
413retornou aos convidados para as considerações finais, em ordem inversa.
414Encerrado o debate Moema agradeceu a contribuição dos companheiro(a)s e
415iniciou a leitura dos encaminhamentos apresentados ao longo do debate aos
416quais o plenário foi apresentando os destaques. Durante o debate dos
417destaques um delegado apresentou proposta aprovada em sua base de
418construção de um movimento paredista, que não foi acordo, mas foi mantida
419pelo proponente em função de ter sido decisão de sua base. Foram feitas
420algumas intervenções e a mesa abriu as respectivas defesas e encaminhou a
421votação: proposta um – Construção do movimento paredista dos Institutos
422Federais. Proposta dois - Não construção do movimento paredista dos
423Institutos federais. E por trinta e dois (32) votos a dezessete(17), nove (9)
424abstenções e uma declaração de voto foi aprovada a proposta dois. Dando
425sequência aos destaques dos encaminhamentos foram aprovadas as
426seguintes propostas: 1. Elaborar carta indicando às centrais que façam
427balanço da Greve Geral do dia 30/06 e seja indicada nova data para a Greve
428de 48 horas. 2. Propõe a construção de um dia nacional de mobilização
429informativa em conjunto com Andes e Fasubra. 3. Orientação às seções
430sindicais a realizarem atos no dia 11/07, contra a Reforma Trabalhista. 4.
431Reforçar a construção dos comitês locais contra as Reformas. 5. Reforçar a
432consulta nacional da Auditoria da Dívida Pública e que o debate de
433conjuntura da próxima plena seja precedido de explanação de
434representantes da Auditoria da Dívida Pública (Maria Lúcia Fatorelli). 6.
435Priorizar a campanha e os motes de luta por “Nenhum direito a menos e
436contra as reformas EC 95 e PL de terceirização”. 7. Retomar campanha
437contra a privatização da Rede Federal e os ataques: assédio, ponto
29
30

10

31
438eletrônico e terceirização. Finalizado o debate Moema apresentou proposta
439de encaminhamento de suspender os trabalhos do dia, com retomada
440pontual no dia nove, às oito horas dando continuidade à pauta. Houve
441acordo do plenário e a mesa deu por encerrado o primeiro dia de Plena. O
442segundo dia de plena teve início às nove horas e quinze minutos. A mesa foi
443composta por Fabiano Faria, Laurilene e Hugo. Inicialmente Fabiano propôs
444que o ponto Finanças fosse retomado com a discussão sobre o envio da
445delegação ao congresso da CSP Conlutas e a contratação do designer para o
446Sinasefe. Cátia Farago elencou outros pontos envolvendo o financeiro que
447deveriam também ser discutidos pela plena, como o reajuste do plano
448financeiro do Sinasefe, reserva do Fundo de Greve e criação do fundo de
449mobilização. Fabiano sugeriu que as questões fossem debatidas ponto a
450ponto, iniciando pela delegação ao Congresso da CSP. Foram feitas algumas
451intervenções e pedidos de esclarecimento sobre a questão da CSP e
452apresentados vários encaminhamentos. Visando avançar as discussões Hugo
453apresentou a seguinte questão de ordem: que a mesa colocasse as
454propostas em votação e não abrisse mais para esclarecimento e novos
455encaminhamentos. E a mesa colocou em votação. Proposta um – Acata a
456questão de ordem. Proposta dois – não acata a questão de ordem. E, com
457abstenções e duas declarações de voto a plenária acatou a questão de
458ordem. O debate seguiu, parte do plenário continuou sem acordo e um
459delegado solicitou que a votação fosse repetida e recontados os votos. Assim
460foi feito e, por vinte e cinco(25) votos a quinze(15) e seis (6) abstenções foi
461aprovada a proposta um e não mais seria aberto para esclarecimentos e
462novos encaminhamentos. Em seguida Lobão reapresentou sua proposta de
463encaminhar a discussão acerca da CSP para a próxima plena. Foram abertas
464defesas contra e a favor e o plenário votou. Proposta um – Remete a
465discussão acerca da CSP Conlutas para a próxima plena. Proposta dois 466Fazer a discussão nesta 150ª Plena. E com vinte e sete (27) a vinte e seis
467(26) votos, quatro (4) abstenções com duas(2) declarações de voto. Em
468função da diferença mínima um delegado solicitou a recontagem. Assim foi
469feito e desta vez proposta um obteve vinte e sete (27) votos e a proposta
470dois vinte e nove (29) votos, três (3) abstenções e duas declarações de
471voto. Continuando os trabalhos foram apresentadas duas propostas para a
472ordem das discussões. Proposta um – ordem da discussão: fundo de
473Mobilização, fundo de greve, contratação do designer e CSP Conlutas.
474Proposta dois – CSP Conlutas, fundo de mobilização, fundo de greve e
475contratação do designer. Antes do regime de votação foram feitas algumas
476falas sobre as finanças e Clarissa foi esclarecendo as dúvidas. Depois das
477falas, para agilizar os trabalhos Fabiano apresentou o encaminhamento de
478inclusão ou não da discussão sobre o Fundo de mobilização. Foram feitas as
479defesas e a mesa encaminhou o regime de votação. Proposta um – Incluir
480a discussão do Fundo de Mobilização. Proposta dois – Não incluir a
481discussão do Fundo de Mobilização. E o plenário aprovou com abstenções e
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482duas declarações de voto a proposta dois. E o trabalho seguiu com o
483debate na seguinte ordem: congresso da CSP, contratação do profissional de
484designer e diferença do rateio do trigésimo primeiro Consinasefe. Antes do
485debate Laurilene solicitou espaço para que fosse apresentada denúncia de
486machismo ocorrida com delegada da seção Maracanã/MA, no Consinasefe.
487Consultado o plenário houve acordo que o espaço fosse aberto, também
488para Beatriz, seção IFSC, demitida no estágio probatório, que relatou o
489ocorrido e solicitou apoio do jurídico nacional. Em seguida foram abertas as
490inscrições para o debate da CSP Conlutas. Foram feitas as intervenções
491sobre o valor a ser reservado para garantir a participação no congresso da
492CSP. Encerradas as intervenções foram apresentadas duas propostas:
493proposta um – Não manter a decisão de plena do valor de R$ 40 mil.
494Proposta dois – Mantém a decisão de plena de garantir o valor de R$ 40
495mil. A mesa encaminhou as defesas e, por trinta e três (33) votos a doze
496(12), dez (10) abstenções e duas (2) declarações de voto o plenário aprovou
497a proposta dois. Ficando garantido o valor de quarenta (40) mil reis para a
498participação no congresso da CSP Conlutas. Em seguida Fabiano fez a leitura
499das demais propostas apresentadas no ponto e após discussão a plena
500aprovou com votos contrários e abstenções: encaminhar planilha
501detalhada dos gastos às seções e orientar que as bases debatam as
502contas da DN em suas assembleias. Em função da urgência de definição
503da plena, ainda com o plenário completo Elenira solicitou a mesa que fosse
504feita breve interrupção do ponto para que fosse deliberada pela plena a
505representação no GT da Portaria 17, para reunião na próxima semana. Após
506várias intervenções Dorval solicitou a mesa que submetesse ao plenário as
507seguintes propostas: proposta um – suspensão para o almoço e retoma a
508mesa no ponto em que parou. Proposta dois - suspensão para o almoço e
509no retorno iniciar com a discussão da representação no GT da Portaria
510dezessete (17). Aprovada a proposta dois. A parte da tarde da 150ª Plena
511teve início às quatorze horas e vinte minutos. A mesa foi composta por
512Elenira e Ronaldo Naziazeno. Conforme acordado com o plenário, o ponto
513sobre a representação no GT da portaria dezessete (17). Elenira passou os
514informes de todo processo, desde a edição da Portaria dezessete(17), que à
515época foi feita sem nenhuma consulta ao Sinasefe. A partir daí a CND se
516debruçou sobre o tema e avaliou que não considerava legítima a portaria
517pelo fato de os trabalhadores/as não terem sido consultados, ao mesmo
518tempo em que fazia a análise de cada ponto da portaria e que todo esse
519resgate encontra-se no relatório da reunião da CND do dia três de junho de
520dois mil e dezessete, disponível no site do Sinasefe. No dia cinco de maio o
521DOU publicou nova portaria criando um Grupo de Trabalho para revisão e
522apresentação de propostas para a Portaria dezessete(17). Diante disso, foi
523encaminhado pela DN ofício à Setec solicitando a participação no referido
524GT. Entretanto, o MEC respondeu concedendo vaga para um membro do
525Sinasefe participar da reunião na próxima terça-feira, na qualidade de
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526convidado para apresentar as propostas de alterações. A CND discutiu e
527concluiu que deveria apresentar as mesmas propostas já aprovadas em
528plenas anteriores, constante do último relatório e indicou Elenira para a
529participação. Encerrado o informe Elenira destacou que a plena teria que se
530posicionar sobre três pontos: se o Sinasefe participará nesta condição, qual
531o conteúdo que deverá ser apresentado e quem será o representante. Após
532o informe a mesa abriu o debate para o plenário. Ao longo da discussão
533foram feitos esclarecimentos ao plenário e foi aprovado por consenso: que o
534Sinasefe deve participar da reunião como convidado; a Plena referenda a
535indicação de Elenira para representar o Sinasefe na reunião da próxima
536semana e o conteúdo a ser levado será o contido no relatório do dia três de
537maio, com a possibilidade de inclusão para especificidades para o ensino
538fundamental e infantil. Superado o ponto Socorro e Ronaldo compuseram a
539mesa e deram continuidade à pauta suspensa antes do almoço e foi
540concedido um minuto à Camila, que apresentou para debate as propostas:
541que o Sinasefe viabilize com regularidade em seus fóruns a discussão sobre
542as centrais sindicais (papel, histórico, posicionamento na atual conjuntura
543etc). Que nas próximas plenas haja uma mesa com as centrais sindicais
544apresentem sua atuação no contexto atual. Não houve acordo e foram feitos
545e apresentados alguns destaques das duas propostas. A mesa abriu
546primeiramente duas defesas para a proposição de Camila sobre o debate das
547centrais nos fóruns do Sinasefe e o plenário votou: proposta um: que o
548Sinasefe viabilize com regularidade em seus fóruns a discussão sobre as
549centrais sindicais (papel, histórico, posicionamento na atual conjuntura etc).
550Propostas dois: Não viabilizar o debate nos diversos fóruns e remeter o
551tema a um curso de formação. Na primeira aferição não houve contraste e a
552votação foi repetida e obteve o seguinte resultado: proposta um – vinte e
553dois (22) votos. Proposta dois – vinte e um (21) votos e seis (6)
554abstenções. Por divergências no plenário, nova votação foi solicitada.
555Proposta um – vinte e quatro(24) votos. Proposta dois – vinte (20) votos
556e sete (7) abstenções. A seguir a mesa abriu as defesas da segunda
557proposição de Camila, de que nas próximas plenas haja uma mesa com
558diversas centrais sindicais para que apresentem sua atuação no atual
559contexto. Após as defesas a mesa encaminhou a votação: proposta um 560que nas próximas plenas sejam convidas diversas centrais sindicais para que
561apresentem sua atuação no atual contexto. Proposta dois: Não convidar as
562diversas centrais sindicais para o debate nas próximas plenas. Remeter a
563um congresso, cursos de formação e bases; que obteve o seguinte
564resultado: proposta um – vinte e um(21) votos. Proposta dois – vinte e
565quatro (24) votos e quatro (4) abstenções. Em seguida a mesa passou ao
566ponto – contratação do profissional designer para o Sinasefe. Iniciando o
567ponto Dorval colocou que na discussão pela manhã foi apresentado o
568encaminhamento de que a questão somente seria discutida após a
569apresentação do parecer do Conselho Fiscal. Não houve acordo e a mesa
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570encaminhou a votação: proposta um – remeter a questão para a próxima
571plena municiado do relatório do Conselho Fiscal. Proposta dois – abrir o
572ponto nesta plena. Foram feitos vários pedidos de esclarecimento e foi
573concedido um minuto a Clarissa e mais um minuto para esclarecimentos,
574com complementação de Cátia Farago, que apresentou o custo mensal da
575contratação. Na sequência Dorval apresentou questão de ordem: não ser
576competência da plena fazer este debate e sim da Direção Nacional. Foram
577feitas defesas contra e a favor e a plena votou a questão de ordem:
578proposta um Favoráveis que a contratação seja debatida pela Direção
579Nacional. Proposta dois – Contrários que a questão da contratação seja
580discutida no âmbito da Direção Nacional. Sendo acatada a questão de ordem
581e a contratação foi remetida à Direção Nacional. Após, com a concordância
582do plenário foi concedido o tempo de uma hora para a CNS e CND e uma
583hora para a agenda do Sinasefe. Antes do início dos pontos acima Clarissa
584solicitou a mesa que consultasse o plenário com relação à forma de
585pagamento da diferença do rateio pelas seções. E Dorval apresentou a
586proposta: 1. Que a CAF encaminhe ofício às seções dando ciência do
587valor e prazo limite até o final de julho e que a seção que não pagar
588até o final de julho terá o desconto efetuado na consignação do mês
589de agosto. Outra proposta foi apresentada: 2. Que a CAF encaminhe
590ofício às seções dando ciência do valor e prazo limite até o final de julho e
591que a seção que não efetuar o pagamento até o prazo limite será
592considerada inadimplente. Consultado, o plenário aprovou a proposta um
593(1). A seguir a mesa foi composta pelos membros da CNS – Beatriz, Aliomar
594e Socorro e CND – Nará e Pedro. Inicialmente Aliomar passou breve informe
595com relação à construção do Seminário de doze anos do PCCTAE. E a
596reunião realizada durante a semana trouxe proposições para apreciação do
597plenário sobre o seminário, como a proposta de data para o período de
598primeiro a três de setembro e as propostas de locais – Brasília, Espírito
599Santo e Natal e consultou o plenário quanto à realização do seminário
600antecedendo uma plena ou não. O plenário decidiu pela realização do
601Seminário antecedendo uma plena. Em seguida Aliomar passou à questão da
602definição da data para realização do seminário. Foram apresentadas
603propostas e a plena decidiu pelos dias seis(6), sete(7) e oito(8) de setembro
604e nove(9) e dez(10) Plena. Quanto ao local Aliomar retirou a proposta do
605Espírito Santo e foram defendidos Natal e Brasília. Após as defesas a plena
606deliberou por dezessete(17) votos a vinte e cinco(25) e uma abstenção pela
607realização do Seminário em Brasília. A seguir Aliomar informou que a CNS
608esteve reunida em Brasília revisando a programação do seminário e as
609atividades da semana na Câmara dos Deputados e Senado solicitando apoio,
610uma vez que a CNS desde janeiro de dois mil e dezesseis está sem
611interlocução com o MEC apesar da regularidade dos diálogos estarem
612garantidos em lei; e que a Comissão está no aguardo de confirmação de
613audiência. Informou ainda a realização do oitavo seminário dos motoristas
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614oficiais de nove a onze de agosto, que discutirão a carreira, RSC e 30 horas,
615de nove a onze de agosto. De dois a seis de outubro seminário da Carreira
616TAE (Sintae) na UFRJ. De primeiro a seis de outubro, realização do vigésimo
617sexto seminário de Segurança das Universidades e dos Institutos.
618Continuando, com a palavra Nará informou que nos sete e oito de junho foi
619realizada reunião da CND que teve como pauta a análise do documento
620encaminhado pelo Grupo de Pesquisa de Santa Maria que estuda a Carreira
621docente e reanálise das portarias dezessete e quatorze. Na sequência Elenira
622complementou destacando a necessidade de realização de um estudo de
623jurisprudência a respeito do controle de ponto docente em função das várias
624formas que vêm sendo adotadas pelos institutos no sentido de controlar o
625ponto dos docentes pelos Institutos. Todos os informes passados pela
626comissão encontram-se no relatório disponível no site. Finalizados os
627informes a mesa passou imediatamente ao ponto SNE, e Ronaldo fez um
628histórico do Seminário desde a sua primeira realização até hoje e apresentou
629a proposição sobre a realização do 10º SNE – Seminário Nacional de
630Educação, que inicialmente é: de realização de nove a doze de novembro,
631em Ouro Preto/MG, com o temário: educação em tempos de crise;
632construindo uma educação classista e emancipatória. O ponto foi aberto
633para novas proposições. Dorval ponderou com os presentes a realização do
634SNE em uma capital para facilitar o deslocamento das seções, que é muito
635mais difícil para uma cidade do interior. Foram feitas inscrições e a mesa
636registrou duas propostas: proposta um – cidade de Ouro Preto/MG.
637Proposta dois – cidade de Santa Maria/RS. Por dezessete (17) votos a
638dezenove (19) e abstenções o plenário aprovou a proposta dois. Ao final,
639Flavio informou que o Encontro das Escolas Militares será realizado no Rio de
640Janeiro, no período de dezoito(18) a vinte (20) de agosto e que a pauta será
641divulgada em breve. Finalizando Socorro deu início ao encaminhamento das
642denúncias e apreciação das moções. Primeiramente foi apresentada pela
643delegada da seção Maracanã a solicitação de que 150ª Plena aprove a
644moção apresentada no início dos trabalhos e encaminhe-a também ao
645Conselho de Ética do Sinasefe para a devida apuração dos fatos. Em seguida
646membro do Conselho de Ética eleito no 31º Consinasefe explicou ao plenário
647que as providências jurídicas para a homologação do novo Estatuto que
648criou o Conselho estão sendo providenciadas, mas que porém o Conselho já
649existe, politicamente e não está em atividade apenas por trâmites
650burocráticos, mas que toda denúncia apresentada até a conclusão do
651processo seguirá para o Conselho, entretanto o mesmo iniciará o seu
652trabalho, de fato após a regularização. Foram feitas algumas intervenções e
653apresentadas propostas. Ao final a mesa apontou as duas propostas
654apresentada nas falas: proposta um – que a 150ª plena aprove a moção e
655encaminhe a denúncia ao Conselho de Ética, que terá o prazo para
656apresentação de seu parecer contado a partir da homologação do novo
657Estatuto. Proposta dois – que a 150ª Plena aprove a moção e remeta a
44
45

15

46
658denúncia à próxima plena. Foi aprovada por unanimidade a proposta um.
659Em seguida Magda apresentou narrou ato de racismo do MBL contra o
660militante Luis Carlos Prates (Mancha), membro da Secretaria Executiva da
661CSP Conlutas, no dia da Greve Geral, na cidade de São José dos Campos e
662fez a leitura da moção de repúdio que foi submetida à plena. Foram feitas
663intervenções para pequenos ajustes na redação e a plena aprovou a moção,
664com a ressalva de a mesma seja analisada pela assessoria jurídica nacional
665para evitar futuras penalizações ao Sinasefe. Seguindo o tema Cátia Farago
666colocou que a denúncia de assédio moral e agressão cometida pelo
667Coordenador Geral Fabiano Godinho, por ela apresentada/denunciada em
668plenas anteriores (desde a 144º Plena) até o momento não foi analisada e
669solicitou que mais uma vez a denúncia seja aprovada pela plena e remetida
670ao Conselho de Ética. A mesa consultou o plenário, que aprovou o
671encaminhamento, também com a ressalva de que o prazo para
672apresentação do parecer do Conselho seja contado a partir da
673homologação do novo Estatuto da entidade. A seguir foi apresentada
674pela mesa a questão da demissão da servidora Beatriz do Instituto Federal
675de Santa Catarina, que anteriormente já havia feito a exposições dos fatos e
676entregue por escrito à mesa da Plena, solicitando apoio político, jurídico e
677financeiro do Sinasefe Nacional. Foram feitos alguns questionamentos acerca
678dos fatos e posicionamento da seção da servidora e Dorval, enquanto
679membro da Direção da Seção IFSC esclareceu que a servidora somente
680procurou a seção faltando duas horas para a apresentação do recurso da
681primeira etapa, que foi indeferido, e que a partir do segundo a assessoria da
682seção assumiu e apresentou o recurso que também foi indeferido e hoje está
683sendo montado o processo e que seu caso é bastante complexo, mas que do
684ponto de vista jurídico todo apoio vem sendo prestado à servidora. Várias
685intervenções foram feitas no sentido da ajuda financeira e a plena deliberou
686por encaminhar o documento com a denúncia apresentada por Beatriz à
687base da servidora com retorno até a próxima plena. Aprovada também
688ajuda financeira até a próxima Plena, no valor base da carreira da servidora
689Beatriz. Foi aprovado ainda que DN viabilize a vinda dos três servidores que
690receberão ajuda financeira do Sinasefe, para debater e uniformizar a forma
691de ajuda. Em seguida Ronaldo Naziazeno resgatou informe dado pela manhã
692sobre o processo que o reitor do IFBA está movendo contra a seção sindical
693pelo ato realizado naquele Instituto durante o Consinasefe e que a reunião
694de direção da seção decidiu solicitar à Plena que esse caso específico seja
695acompanhado pela assessoria da nacional em Brasília, e não o escritório
696associado de Salvador. Naziazeno ressalta ainda ser legítimo o
697acompanhamento da nacional uma vez que a origem do ato foi de nível
698nacional. A seguir Socorro fez a leitura da moção de repúdio ao reitor do
699IFBA que foi aprovada pela plena. Em seguida foi submetida e aprovada
700plena a solicitação da direção do IFBA de que o processo seja acompanhado
701pela assessoria jurídica do Sinasefe nacional, em Brasília. Williamis Vieira
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702apresentou questão da servidora coordenadora da seção Manaus que vem
703sofrendo retaliação da reitoria, que por questões políticas vem negando o
704direito aos benefícios da Lei 13.370/2016, que trata da jornada reduzida
705para servidor que cônjuge, filhou ou dependente com deficiência. E solicita
706aprovação de moção contra os atos arbitrários da reitoria e que delibere que
707a DN solicite uma audiência com a direção do Instituto pedindo explicações.
708Consultado o plenário aprovou a moção e a solicitação. Finalizando Ronaldo
709fez o relato de demanda de um servidor do IF Alagoas que foi cedido para
710cooperação técnica ao IFBA, que alega após ter descoberto irregularidades
711no IFAL passou a correr risco de vida. Nesse sentido, a seção Alagoas
712solicita assessoria jurídica do Sinasefe nacional para o caso, pois o servidor
713possivelmente está em vias de demissão, uma vez que teria que retornar
714Alagoas, pois foi encerrada a cooperação técnica na Bahia e não consegue
715retornar por conta dos riscos que pode correr. Foram feitos
716questionamentos, aos quais Ronaldo esclareceu, ficando inclusive
717responsável de entrar em contato com o servidor uma vez que a plenária
718não o conhece, não sabe quem é, e a plena aprovou: que o jurídico nacional
719se inteire da questão envolvendo o servidor do IFAL, e o Sinasefe
720acompanhe e dê suporte ao caso. Vencida a pauta e não havendo mais nada
721a tratar, Socorro fez referência à companheira Simone Costa e Anderson
722Ulisses, falecidos recentemente, encerrando com a saudação de presente
723aos companheiros. E eu Silvio Rotter, Secretário-Geral lavrei a presente ata,
724que após aprovada será assinada por mim e demais coordenadores da
725Direção Nacional. Brasília – DF, nove de julho de dois mil e dezessete.
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