Sobre a CND

Brasília, 30 de junho de 2016.
No último dia 03 a Comissão Nacional Docente se reuniu em Brasília, para iniciar os trabalhos.
Compareceram 5 de seus 6 membros. A pauta da reunião girou em torno da estruturação da
própria comissão, da análise detida da portaria 17 de 11 de maio de 2016 e uma aproximação à
alteração da carreira docente no Projeto de Lei 4251/2015, já aprovado na Câmara e em
tramitação no Senado.
Um relatório em tópicos foi produzido pela Elenira e uma ata da reunião foi produzida pela
Nara, prontos poucos dias depois reunião (06 de junho de 2016) e repassado a todos membros,
com o compromisso do coordenador da pasta de encaminhar à Direção Nacional. Nesses
documentos, além da análise aprofundada da Portaria 17 - que ficou acordado deveria ser
enviada para contribuir ao debate que as bases fariam sobre o assunto antes da realização da
próxima plenária nacional - a CND faz propostas de encaminhamento para a forma como a
Direção Nacional deveria conduzir a questão e que precisava ser apreciada por aquela
instância.
Infelizmente, o Coordenador da pasta e membro da CND não foi para a reunião da DN e
nenhum dos documentos foi encaminhado nem mesmo para a direção. Soubemos também
que a informação não foi oficialmente prestada à DN e apenas por meio de um de seus
membros, que recebeu informações extra oficiais, é que o tema foi pautado e
encaminhamentos foram dados.
De quem é a função de manter a relação entre a CND e a DN? Os membros da CND devem
manter a relação direta entre este Grupo e a instância a qual deve subsidiar?
É necessário que mantenhamos relação próxima, tanto tendo conhecimento das deliberações
da DN para a CND, como levando as proposições da CND para a DN e a base sindical de
maneira mais presente e ativa. Trabalhamos para garantir uma maior efetividade para a
Comissão, no sentido de que esta sirva mais como assessoria à base subsidiando seu
posicionamento de maneira mais coerente e fundamentada.

Atenciosamente,

Elenira Vilela
Hugo Brandão
Marco Vezzani
Nara Quadros
Pedro Ribeiro

