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13 E 14 DE MAIO DE 2011.
Auditório Dois Candangos, Faculdade de Educação UnB - Campus
Entidades credenciadas: (35) trinta e cinco (126) cento e vinte e seis delegados (as).
APTAFURG, SINTUFEJUF, ASSUFSM, ASUFPEL, SINDTES-PR, SINTEST-RN, SINTUFPI, SINDIFES-BH,
SINTET-UFU, SINTUFSC, SINDS-UFSJ, SINTEMA, SINTESAM, SINTESPB, ASUNIRIO, SINTUF-MT,
SINTUFEPE-RURAL, SINFURES, SINTUFF, SINTUFS, SINTUFSCAR, SINTUNIFESP, SINTUR-RJ, STU,
SINTFUB, SISTA-MS, SINTUFEPE-FED., SINTIFESPA, SINTE-MED, ASAV, SINTUFCE, ASSUFRGS, SINTIFESgo, SINTEST-AC, ASSUFBA-SIND.;
Diretores presentes (24): Léia, Paulo Henrique, Rolando, Maninho, Mário Garofolo, Rogério, Uchôa,
Almiram, Rosângela, Eurídice, JP, Iaci, Graça (substituição eventual a Coordenadora Del papa), Edilson,
João Santiago (substituição temporária ao Coordenador Pedro Rosa), Luiz Antônio, Janine, Fatinha,
Carla, Doni, Luizão, Fernando Maranhão (substituição temporária a Coordenadora Rosane) e Sandro.
Pauta:
1. Informes de Base;
2. Informes da direção Nacional;
3. Mandato da atual Direção Nacional da Federação;
4. XXI CONFASUBRA;
5. Analise de Conjuntura – Avaliação das Negociações;
6. Encaminhamentos.
Plenária aprovada em homenagem ao Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo –
13/maio/2011.
Minuto de Silêncio: Falecimento pai da Diretora Fatinha e da esposa do ex-Coordenador da FASUBRA
Aroldo Soares.
I - Abertura da Plenária
 Leitura do Edital de Convocação da (Assembléia) Geral, publicado no DOU do dia 10 de maio de
2011.

II – Prorrogação do Mandato da Direção Nacional.
 A DN da FASUBRA, conforme dispositivo estatutário terminaria seu mandato no dia 16 de maio de
2011.
 Em função das demandas da conjuntura não foi possível realizar o XXI CONFASUBRA até a presente
data.
 Diante do calendário de Lutas aprovado, e o dispositivo estatutário que determina 120 dias (no
mínimo), do momento de definição de data do XXI CONFASUBRA para sua realização, por consenso, a
DN apresenta a Plenária a proposição de prorrogação do atual mandato até a realização do XXI
CONFASUBRA.
 A proposição foi aprovada pela ampla maioria, com 01 abstenção.
III - XXI CONFASUBRA
 Período de realização: 2ª quinzena de outubro a 1ª quinzena de novembro de 2011, com prioridade
para a 2ª quinzena.
 A Plenária do mês de junho, conforme resolução do XX CONFASUBRA, terá como pauta: alterações
estatutárias. Em seguida será aprovado o Regimento do XXI CONFASUBRA, contendo o temário e as
regras.
IV - Informes de Base
V - Informes da DN:
 Reunião com a
O Relatório em
 Reunião com a
O Relatório em

01.
02.
03.

SRH/MPOG: pauta específica
anexo.
SRH/MPOG: pauta geral
anexo

Explicações sobre: será enviada aos e-mail das entidades de base.
Casa da FASUBRA: ocupação pela DN e Base.
Valor das diárias recebidas pelos coordenadores(as) da FASUBRA.
Caravana a Brasília – 16 de fevereiro

V – CONJUNTURA: AVALIAÇÃO DA REUNIÃO COM SRH/MPOG
 Aprovado por unanimidade a seguinte proposição apresentada pela DN:
A Direção Nacional da FASUBRA Sindical, em reunião realizada no dia 12 de maio de 2011,
após análise da reunião ocorrida com o MPOG no dia 11 de maio 2011, teve a seguinte
deliberação:
A FASUBRA Sindical, mesmo com leitura diferenciada da conjuntura entre seus coletivos, vem investindo
na mobilização, orientando suas bases na organização de marchas e atos públicos nacionais, estaduais,
paralisações, além da atuação da Direção Nacional de forma permanente em Brasília e nos estados,
cumprindo as resoluções de suas instâncias, dentre outras atividades igualmente importantes, com
vistas a garantir recursos orçamentários para atender às necessidades da categoria.
A atuação da FASUBRA e do conjunto dos federais forçaram o governo Dilma, por meio da Ministra
Mirian Belchior, a estabelecer uma agenda de negociações gerais e setoriais, que se iniciou no dia 04 de
maio de 2011 e teve continuidade noutra reunião que durou o dia inteiro na última terça-feira (11.05).
Há consenso por parte do conjunto da direção que, nas reuniões de negociação na mesa especifica, as
proposições apresentadas pelo governo não avançaram no sentido de atender a pauta protocolada. E
também não foram apresentadas nas reuniões que estão em curso com o conjunto do funcionalismo
público federal quaisquer proposições que contemplem o conjunto da categoria dos técnicoadministrativos em educação das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES.
Diante do exposto, a Direção da FASUBRA propõe a construção do indicativo de deflagração de
greve a partir de 06 de junho 2011, caso a reunião agendada para o dia 24 de maio 2011 com o
Governo não apresente contrapropostas que contemplem os itens da pauta protocolada no MPOG,
atendendo aos anseios da categoria.
Este indicativo será avaliado na plenária nacional no dia 31 de maio, a partir das seguintes premissas:

- Apresentação de recursos orçamentários para serem alocados no piso da Tabela Salarial para 2011 ou
2012;
- Propostas que resolvam a questão do VBC e reposicionamento de aposentados, com ampliação de
direitos para 2011;
- Avanços nas propostas que possibilitem resolução sobre a racionalização de cargos, conforme
deliberação de plenária da Federação, ainda em 2011;
- Resolução do Anexo IV, com ampliação de percentual horizontal para todas as classes e reajuste dos
benefícios, a partir de 2011.
A Direção Nacional entende, ainda, que a postergação da reunião marcada para o dia 24 de maio, bem
como a criação de nova agenda, sem apresentação de propostas concretas e objetivas, será
encaminhada a imediata deflagração da greve para o dia 06 de junho.
Proposta aprovada por consenso pelo conjunto da Direção Nacional.
Texto aprovado em plenária, por ampla maioria, com 5 abstenções.
VI - Eixo de




negociação especifica
Recursos para o piso da carreira
Em defesa da lei 11091/05, como instrumento de luta dos(as) trabalhadores(as) da IFES
Manutenção dos HU’s vinculados às Universidades como unidade de ensino, pesquisa e
extensão
 Negociação efetiva na mesa especifica: racionalização, VBC, reposicionamento dos
aposentados, anexos, III e IV

VII - MP – 520
 Intensificar ações nesta semana em BSB - com atos no dia 24 de maio no Congresso
Nacional.
 Intensificar as ações nos estados no dia 16 de maio (2ª feira), fazendo contatos com os
parlamentares, entregando documento já disponibilizado pela FASUBRA contra a MP-520.
 O Abaixo lista dos parlamentares das Comissões de Educação e Comissão do Trabalho e
de Seguridade Social.
Comissão de Educação
Presidente: Fátima Bezerra (PT/RN)
1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB/ES)
Artur Bruno PT/CE;Biffi PT/MS;Fátima Bezerra PT/RN;Nazareno Fonteles PT/PI;Paulo Pimenta
PT/RS;Pedro Uczai PT/SC;Reginaldo Lopes PT/MG;Ságuas Moraes PT/MT
Waldenor Pereira PT/BA; Gastão Vieira PMDB/MA;Joaquim Beltrão PMDB/AL; Lelo Coimbra
PMDB/ES;Professor Setimo PMDB/MA;Raul Henry PMDB/PE;Thiago Peixoto PMDB/GO ;Pinto Itamaraty
PSDB/MA;Rogério Marinho PSDB/RN;Waldir Maranhão PP/MA;Luiz Carlos Setim DEM/PR;Nice Lobão
DEM/MA;Professora Dorinha Seabra Rezende DEM/TO; Izalci PR/DF; Paulo Freire PR/SP; Tiririca PR/SP ;
Dr. Ubiali PSB/SP ;Luiz Noé PSB/RS; Paulo Rubem Santiago (PDT/PE); Antônio Roberto PV/MG; Stepan
Nercessian PPS/RJ; Alex Canziani; Alice Portugal PCdoB/BA
Comissão de Seguridade Social e Família
Presidente: Saraiva Felipe (PMDB/MG)
1º Vice-Presidente: Padre João (PT/MG)
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR/RJ)
3º Vice-Presidente: Professora Marcivania (PT/AP)
Amauri Teixeira PT/BA; Benedita da Silva PT/RJ; Chico D'angelo PT/RJ; Padre João PT/MG; Professora
Marcivania PT/AP;Rogério Carvalho PT/SE; André Zacharow PMDB/PR; Darcísio Perondi PMDB/RS;
Elcione Barbalho PMDB/PA; Nilda Gondim PMDB/PB; Osmar Terra PMDB/RS; Saraiva Felipe PMDB/MG;
Teresa Surita PMDB/RR; Eduardo Barbosa PSDB/MG; Marcus Pestana PSDB/MG; Raimundo Gomes de
Matos PSDB/CE; Aline Corrêa PP/SP; José Linhares PP/CE; Eleuses Paiva DEM/SP; Lael Varella DEM/MG;
Mandetta DEM/MS; Dr. Paulo César PR/RJ; Alexandre Roso PSB/RS; Givaldo Carimbão PSB/AL; Dr. Jorge
Silva PDT/ES; Sueli Vidigal PDT/ES; Henrique Afonso PV/AC; Antonio Brito PTB/BA; Celia Rocha PTB/AL
Jandira Feghali; João Ananias PCdoB/CE; Jhonatan de Jesus PRB/RR; Rosinha da Adefal PTdoB/AL
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
Presidente: Silvio Costa (PTB/PE)
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB/MG)

2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB/AM)
3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM/PE)
Eudes Xavier PT/CE; Policarpo PT/DF; Vicentinho PT/SP; Fátima Pelaes PMDB/AP; Andreia Zito PSDB/RJ;
Roberto Balestra PP/GO; Augusto Coutinho DEM/PE; Gorete Pereira PR/CE; Laercio Oliveira PR/SE;
Luciano Castro PR/RR; Sandro Mabel PR/GO; Mauro Nazif PSB/RO; Flávia Morais PDT/GO; Paulo Pereira
da Silva PDT/SP; Eros Biondini PTB/MG; Ronaldo Nogueira PTB/RS PSDB; Sabino Castelo Branco PTB/AM
Sérgio Moraes PTB/RS; Silvio Costa PTB/PE; Walney Rocha PTB/RJ; Erivelton Santana PSC/BA (Gab.
756-IV); Assis Melo PCdoB/RS; Daniel Almeida PCdoB/BA
VIII - Racionalização
 As entidades de base deverão cumprir com a resolução da Plenária da FASUBRA, agendando reunião
com os reitores e dirigentes de pessoal das Universidades, para explicar e solicitar apoio ao Projeto de
Racionalização defendido pela FASUBRA.
 Esta ação deverá ser desenvolvida, emergencialmente, na 2ª feira (16 de fevereiro), pois a ANDIFES
deliberará sobre o tema em reunião do Pleno da entidade, no dia 18 de maio, em Florianópolis-SC.
IX – ATOS EM BRASÌLIA
 25/05/2011 - Participação na Marcha convocada pelas Centrais Sindicais – com faixas divulgando o
eixo da campanha salarial da FASUBRA.
X – FÓRUM DE ENTIDADES DO FUNCIONALISMO
 Defesa e manutenção do Fórum de Entidade do Funcionalismo Público Federal, com participação das
Centrais Sindicais, como instrumento estratégico para a construção da unidade, defesa e valorização dos
serviços e dos(as) trabalhadores(as) dos serviços públicos.
 Orientar que o Fórum em Defesa dos Serviços Públicos seja também criado nos estados, convidando
as entidades que atuam em todas as esferas de governo e poder.

Propor a realização de Seminário Nacional do fórum - como atividade que marca a criação do
Fórum Permanente de Luta e Defesa dos Serviços Públicos.
 Sugestão de temas para o Seminário:
Concepção e modelo de estado: Que Estado queremos e o que podemos ter na atualidade.
Organização Sindical nos Serviços Públicos.
Direito Irrestrito de Greve.
Liberação Sindical e Financiamento
Isonomia de Vencimento e Benefícios no Serviço Públicos das três esfera de poder e de governo.
Diretrizes de Carreira e Ascensão funcional nos Serviços Públicos.
Aposentadoria e Fundo de Pensão.
XI – Coordenação dos Movimentos Sociais
 Fortalecer a CMS, conforme resolução do XX CONFAUBRA.
XII - Aposentados:
 Que as entidades de base da FASUBRA coletem assinaturas no abaixo-assinado pela
reposicionamento dos aposentados.
 Este abaixo assinado será entregue ao Ministério da Educação, por representantes de todas as
entidades da base da federação, com início de uma vigília, por tempo indeterminado, em frente
ao Ministério da Educação, a partir do dia 06 de junho de 2011, com ou sem movimento
paredista.
XIII - CALENDÁRIO:
Dia 18 de maio – Reunião da ANDIFES – Racionalização
Dia 17 de maio – Negociação da Pauta Geral
Dia 19 de maio – Seminário no CNE sobre PNE
Dia 24 de maio – Negociação da pauta setorial MPOG
Dia 24 de maio – Atos nos Estados e em Brasília – na luta contra a MP-520 e em vigília ao processo
de negociação setorial da FASUBRA no MOPG
Dias 29 e 30 de maio – Reunião da DN
Dia 31 de maio – Plenária Nacional da FASUBRA
Pauta:
 Temário do XXI CONFASUBRA
 Indicativo de Greve para o dia 06 de junho

Dia 06 de junho – Indicativo de Greve
Dias 17,18,19 de junho – Plenária da FASUBRA:
Pauta:
 Alteração Estatutária e Regimento do XXI CONFASUBRA
2ª quinzena de outubro a 1ª quinzena de novembro (com prioridade para a segunda quinzena de
outubro) - XXI CONFASUBRA.
XIV- Moções: Será enviado no próximo ID.
01. Vale do Rio Doce
02. UFCSPA
03. Código Florestal
04. Apoio a Coordenadora Geral do SINTUNIFESP Melissa
05. Assédio Moral Inaldo e Rosivaldo
06. Apoio a Luta dos(as) trabalhadores(as) da educação do RGS contra a reforma da
Previdência no estado.
07. Moção de Apoio aos gestores do HUNB – que entregaram cargo em repúdio a MP-520.
08. Documento com críticas a postura do Deputado Marroni acerca da MP-520.
Moção de Apoio a Coordenadora Geral do SINTUNIFESP Melissa
NÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL
Em Plenária Nacional da FASUBRA Sindical realizada nos dias 13 e 14 de maio, em Brasília-DF, os
delegados (as) presentes, representando 35 entidades sindicais distribuídas pelo Brasil, decidiram por
unanimidade repudiar a prática de criminalização do movimento sindical crescente em nosso país.
Vivemos num estado democrático de direito e, portanto, a prática do contraditório é educativa e
contribui para o avanço e consolidação da democracia, algo que infelizmente, ficou ceifado durante o
período nefasto da ditadura militar que condenou muitos militantes, dirigentes sindicais e partidários ao
cárcere e a perda da maior dádiva do ser humano, a vida.
A ameaça de morte é prova inconteste da covardia, do medo do ameaçador, mas acima de tudo da
certeza de que o ameaçado tem qualidades superiores ao ameaçador, afinal de contas, ninguém atira
pedras em árvore que não dá bons frutos.
Melissa Elaine Campos dos Santos, hoje você está sendo vítima da covardia e perversidade das
ameaças, ontem, muitas outras pessoas lutadoras como você, não somente sofreram ameaças, e com
isso foram eliminadas cruelmente para que hoje tivéssemos a garantia de diretos básicos legais como o
de expressar publicamente nossas opiniões. Infelizmente, você não será a última vítima desse trauma
psicológico que só sabe seus reflexos quem teve o desprazer de vivencia-lo.
Aqui não queremos te aconselhar a desistir ou continuar na vanguarda do movimento sindical, como
bem disse o mineiro e cronista brasileiro Carlos Drummond de Andrade “fácil é analisar a situação alheia
e poder aconselhar sobre esta situação. Difícil é vivenciar esta situação e saber o que fazer ou ter
coragem pra fazer”. Temos plena convicção de que sua renúncia em participar do movimento sindical e
partidário, certamente representará a nossa derrota, e daqueles (as) que seguem acreditando. Lénin
disse: “a luta decidirá até onde poderemos avançar, que parcela da tarefa infinitamente elevada
poderemos cumprir, que parcela de nossas vitórias poderemos consolidar, como nossas, em caráter
definitivo".
Nesse contexto, a Plenária Nacional da Fasubra Sindical vem a público repudiar veementemente
qualquer tipo de criminalização e tentativa de calar nossos (as) lutadores (as), seja pela força ou por
pressões psicológicas. Por outro lado e com a mesma intensidade, subscrevemos nosso apoio e
solidariedade à companheira Melissa, do Sintunifesp e a todos (as) aqueles (as) lutadores (as) que se
indignam diante das injustiças praticadas no mundo.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2011
MAIO
17 e 18

Reunião CIRH-MS

17

Negociação da Pauta Geral

18

Reunião da ANDIFES - Racionalização

19

Seminário no Conselho Nacional de Educação sobre PNE

24

Negociação da pauta setorial no MPOG

24

Atos nos Estados e em Brasília – na luta contra a MP-520 e em vigília ao processo de negociação setorial da FASUBRA no
MOPG

29 e 30
31

Reunião da DN
Plenária Nacional da FASUBRA

JUNHO
06
17 a 19

Indicativo de Greve



Plenaria da FASUBRA Pauta:
Alteração Estatutária e Regimento do XXI CONFASUBRA

AGOSTO
03 a 05

Encontro Regional do Sudeste das Comissões Internas de Supervisão dos Técnico-Administrativos da IFES

NOVEMBRO
2ª quinzena de outubro a 1ª quinzena de novembro (com prioridade para a segunda quinzena de outubro) - XXI
CONFASUBRA.
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