
 

RELATÓRIO DA REUNIÃO  

02/08/2016 

 

Realizou-se hoje a Reunião da Frente Estadual em Defesa da Previdência Social, 

dos Direitos Trabalhistas e Serviços Públicos, com início às 09 horas, no Auditó-

rio do INSS Beira Mar. 

Participaram as seguintes organizações: Adufes, CSP, Núcleo Capixaba da Audi-

toria Cidadã da Dívida, Sinasefe IFES, Sindpd, Sindprev/ES, Sintufes. Justificaram 

ausência: Caapses e Sindpsi. 

Pauta: Informes, Calendário, Seminário Estadual e Curso de Formação. 

Foram dados informes sobre: 1) A atividade dos Servidores e Servidoras Públi-

cas Estaduais, durante a qual foi distribuída a Carta à População; 2) A Reunião 

de Estudos da Auditoria Cidadã da Dívida, realizada em Brasília no dia 

26/07/2016, na qual foram definidos 09 grupos de estudos para contribuírem 

com os trabalhos da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Auditoria da Dívi-

da Pública, com participação cidadã, que será lançada no dia 09/08/2016. Fo-

ram dados informes, também, sobre um site do governo específico sobre a dívi-

da pública, que desde o dia 25/07/2016 vem divulgando dados sobre a mesma. 

Ressaltou-se a importância de se fazer o contraponto ao governo com dados da 

Anfip, ACD e Diap. 

Foram dados informes, também, sobre a iniciativa de retomada do Grito dos Ex-

cluídos. Para tanto, será realizada uma reunião no dia 08/08/2016, às 19 horas, 

na Mitra, no Salão Padre Gabriel.  E sobre a Grande Concentração no Rio de Ja-

neiro no dia 05/08/2016, dia da abertura dos Jogos Olímpicos. Avaliou-se que 

não tínhamos condições de realizar nenhuma atividade no Estado nesse dia. 

Foram dados informes sobre a criação da Frente Municipal de Pinheiros. 

Quanto ao Seminário Estadual, se avaliou que deveria ficar em aberto, para de-

finição de uma data para sua realização posteriormente. 



DELIBERAÇÕES E CALENDÁRIO 

Após discussão de cada ponto, decidiu-se: 
 
Entrar em contato com a CNPL (Confederação Nacional das Profissões Liberais) 
para ver a possibilidade de participarmos da atividade de formação que estarão 
promovendo nos dias 18 e 19/08/2016, onde será discutida a Dívida Pública. O 
contato foi feito e a informação que se obteve é de que para o evento haverá 
uma taxa de inscrição no valor de R$ 120,00, que cobre a alimentação durante 
o evento. A demanda da Frente foi repassada para a organização do evento e 
aguarda-se resposta sobre a possibilidade de participação sem custos.  
 
Elaborar uma Proposta de Curso a ser apresentada aos Conselhos Regionais pa-
ra discussão desses temas com estudantes e profissionais. Responsável: Leonar-
do (Adufes), que a apresentará para apreciação e contribuição dos/das demais. 
 
Elaborar um documento para os/as parlamentares federais, estaduais e munici-
pais, em nome da Frente Estadual (incluir o nome de todas as organizações que 
compõem a Frente) e anexar documentos com dados da Anfip, ACD e Diap. 
Responsável: Lujan, que elaborará proposta a ser apreciada por todos/todas. 
 
Ratear o valor da Carta cobrado pela Gráfica (R$ 2.400,00) e do banner (R$ 
160,00) entre as entidades sindicais que compõem a Frente Estadual. 
 

CALENDÁRIO 
 
09/08/2016 (terça-feira) 
- 06 horas – Ida ao Aeroporto para entrega do Documento aos Parlamentares e 
panfletagem no aeroporto.  
- 16 horas - Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Auditoria 
da Dívida Pública - Salão Nobre da Câmara dos Deputados. 
11/08/2016  (quinta-feira) 
14 horas – Debate sobre os Projetos de Lei e Propostas de Emendas à Constitui-
ção que tramitam no Congresso Nacional e destroem os serviços e políticas pú-
blicas. 
Entrega da Carta aos/às parlamentares estaduais e municipais em agosto 
(data a definir). 
Atividade em Colatina (solicitar que marquem uma data em agosto). 
Observações: Seminário da Frente Municipal de Pinheiros (confirmar se será 
mesmo em 10/08/2016) e aguardar confirmação da atividade do Sintufes no 
dia 11/08/2016, pela manhã. 


