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Brasília, 21 de Janeiro de 2020.  

ATIVIDADES DO PLANTÃO 
 

Reunião com Assessoria Jurídica da FASUBRA e os diretores presente em Brasília (Zé Maria Castro, 

Melissa Campos, João Paulo e AJN da FASUBRA Dr. Cláudio Santos e Dr. Luiz Fernando). 

Os diretores presentes em Brasília estiveram reunidos com assessoria jurídica da FASUBRA para tratar 

de temas relacionados as demandas jurídicas da base da categoria. Na reunião foram feitos os seguintes 

encaminhamentos: 

1- Prosseguimento as discussões sobre a inconstitucionalidade da Reforma da Previdência, do 

desgoverno Bolsonaro, a assessoria jurídica em conjunto com a Direção da FASUBRA e seguindo 

deliberação da plenária irá ingressar com instrumento judicial conjuntamente com as entidades que 

compõem o FONASEFE. A medida deve ser protocolada até o final da primeira quinzena de fevereiro 

de 2020 visando neutralizar a nefasta Reforma da Previdência. 

2- Realizar reunião nesta semana com as entidades do Setor da Educação para encaminhar ações 

contra a Medida Provisória 914.  

3- Orientar os sindicatos nos estados a ingressar com ações judiciais contra a mudança de alíquota 

do PSS, cabendo as entidades de base avaliar a melhor forma de ingresso da ação. 

4- Orientar os sindicatos nos estados a ingressar com ações jurídicas IMEDIATAMENTE contra a 

cobrança da contribuição previdenciária dos Aposentados por invalidez, cabendo as entidades de base 

avaliar a melhor forma de ingresso da ação. 

5- A assessoria jurídica da FASUBRA irá encaminhar para grupo dos assessores jurídicos e via e-

mail para as entidades as orientações de como deverá ser os procedimentos das ações acima citadas. 

Diante de mais um ataque aos direitos dos trabalhadores(as), a Direção Nacional da FASUBRA reafirma 

a orientação da Plenária Nacional de dezembro de 2019, de que as entidades filiadas realizem 

assembleias até o fim do mês de janeiro a fim de definirem posição da categoria sobre dois temas: 

Entrada imediata em “estado de greve” e sobre realizar a campanha "Fora Bolsonaro e Mourão".  

Solicitamos que enviem as atas das referidas assembleias para o e-mail da FASUBRA:  

fasubra@fasubra.org.br  

Seguem os eixos do estado de greve aprovados na Plenária Nacional de dezembro:  

● Contra as PECs de destruição dos serviços públicos e seus servidores;  

● Contra a política de privatização das IPES, representada, por exemplo, pelo projeto Future-se;  

● Em defesa da democracia nas IPES: reitor eleito é reitor empossado;   

● Em defesa da democracia;   
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● Fora Weintraub!   

● Contra a reforma sindical que busca destruir a organização das trabalhadoras e trabalhadores;   

● Contra a reforma administrativa que busca destruir os serviços públicos;   

● Contra as PECs paralelas da reforma da previdência;   

● Por reposição salarial já!  

● Pela revogação de legislações, decretos, instruções normativas e portarias que ataquem as 

trabalhadoras e trabalhadores, como por exemplo, a IN 02;   

● Contra a privatização dos Serviços Públicos (Correios, Serpro, Eletrobrás, Petrobrás, BB, Caixa, 

CODESA, CODESP, INPE, DATAPREV, Embrapa, IBGE, lençóis e aquíferos, outros). 

ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERNAS DE SUPERVISÃO DA 

CARREIRA (CIS)  
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Tema: PCCTAE – 15 anos de conquista: Carreira para que? Por que? E para quem?  

As CIS (Comissões Internas de Supervisão do Plano de Carreira) foram criadas pela lei de implantação 

do PCCTAE, lei nº 11.091 de janeiro de 2005, e tiveram seu funcionamento regulamentado pela portaria 

nº 2.519 do Ministério da Educação e Cultura, em 15 de julho de 2005, completando 15 anos em 2020.  

Devido aos constantes ataques do governo aos serviços e servidores públicos, especialmente aos técnico-

administrativos em educação das IPE (Instituições Públicas de Ensino), a FASUBRA viu a necessidade 

de reunir às CIS para analisar e discutir as perspectivas e os ataques na carreira.  

O Encontro Jurídico da FASUBRA em 2019, indicou e posteriormente, a Direção e plenária nacional 

aprovaram, a necessidade de convocar os membros das CIS para que avaliem questões do PCCTAE e 

construíssem táticas e estratégias em defesa/ resistência da carreira frente aos ataques do governo.  

A FASUBRA reafirma que, frente qualquer ameaça à Educação Pública e às Instituições de Públicas de 

Ensino Superior, estará pronta para organizar o levante contra o retrocesso e a retirada de direitos. 

Confira detalhes do evento:  

Dias: 08 e 09 de fevereiro de 2020  

Cidade: Brasília – DF  

Local: a definir  

Obs: As inscrições devem ser feitas no site da FASUBRA, no link específico. Obrigatório informar o 

Sindicato/ Instituição vinculado.  

Prazo final das inscrições: 02/02/2020 (Há necessidade da inscrição, para que a Federação cuide da 

logística. Não serão aceitas inscrições após este prazo).  

Programação oficial  

O encontro será formado em quatro grandes eixos, com flexibilidade para adendar temas que não forem 

contemplados na apresentação, sem prejuízo.  

Eixo 01 (dia 08/02 – das 8h às 12h)  

Abertura  

Apresentação das CIS – Comissões Internas de Supervisão (nome dos presentes e  

Instituição/Sindicato que representam)  

Avaliação de conjuntura da Direção Nacional da FASUBRA, focada na realidade das  

Instituições de Ensino Público do Brasil;  

Eixo 2 (dia 08/02 – das 14 às 18h)  

Histórico e desafios do mundo do trabalho na atual conjuntura das IPES.  
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*Abertura para participação do público.  

Eixo 3 (dia 09/02 – das 8 às 12h)  

Ataques às carreiras no serviço público, com ênfase na lei do PCCTAE 11091/95 e discussão das 

análises de Normativas, Portarias, Decretos, PL (apresentação de resumo das análises técnicas e 

jurídicas feitas na Federação)  

*Participação de uma representação do FORGEPE.  

Eixo 4 (dia 09/02 – das 14 às 18h)  

Apresentação das CIS objetivando a coleta de proposições, dados estatísticas, dificuldades, realidades e 

construção de calendário e planos de lutas em defesa da Carreira.  

Faça a inscrição aqui.  

 

LANÇAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL 2020 DO 

FUNCIONALISMO PÚBLICO FEDERAL  

  

  
  

https://form.jotform.com/200074761848660
https://form.jotform.com/200074761848660
https://form.jotform.com/200074761848660
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Conforme consensuado no Fórum dos Servidores Públicos Federais - FONASEFE, no próximo dia 

12/02, juntamente com o Ato Público da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público em Defesa dos 

Serviços Públicos, no auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados, será lançada a Campanha 

Salarial de 2020, a qual será protocolada junto ao Governo. A pauta será aprovada pelo conjunto dos 

servidores na reunião ampliada do FONASAFE no dia 11/02, dia que também será solicitada uma 

audiência com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para apresentação das 

reivindicações.  

  

 

CALENDÁRIO 

JANEIRO 

21 a 25 Participação no Fórum Social Mundial – Porto Alegre – RS. 

24 Dia Nacional dos Aposentados. 

Até dia 

30 

Rodada de assembleias para definição do “Estado de Greve” 

FEVEREIRO 

08 e 09 Encontro Nacional CNSC e CIS - DF/Brasília 

11 
Reunião Ampliada do FONASEFE.  

12 Ato político em Defesa dos Serviços e Servidores Públicos - DF/Brasília – Auditório Nereu 

Ramos – Lançamento da Campanha Salarial do Funcionalismo Público Federal. 

12 Dia Nacional de Mobilização com a “Universidade vai à Praça” 

21 a 25 Participação no carnaval, criando blocos carnavalescos próprios, que tenham dentre outros 

temas a defesa dos trabalhadores, justiça por Marielle e a defesa da educação pública. 

 

MARÇO 
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08 Dia Internacional da Mulher 

13 a 15 Data indicativa para realização da Plenária Nacional da FASUBRA - DF/Brasília 

18 Data indicativa do Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Serviços e 

Servidores Públicos 

 

 


