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DELIBERAÇÕES DO 31º CONSINASEFE 

DE 18 A 21/05/2017 

SALVADOR/BA 
 

 

 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:  

 

  Aprovado o texto da tese 10, que altera os 

artigos 16, 20 e 22 do capítulo III - Da 

Direção Nacional.  

 

  Título I – Da constituição, natureza, fins, 

duração e sede: aprovado que passe a constar 

no Estatuto que as plenárias tenham seu 

regimento próprio.  

 

  Aprovado texto da tese 38 que altera o artigo 

17 do capítulo II – Da Plenária Nacional – 

Plena. 

 

  Aprovado texto da tese 14, que altera o os 

itens “c” e “d”, artigo 34 do título capítulo 

V – Do Conselho Fiscal e inclui um novo item 

ao artigo: “O Conselho Fiscal poderá 

recomendar a abertura de sindicâncias ou de 

inquéritos administrativos, visando a 

apuração de irregularidades praticadas por 

funcionários sindicalizados, dirigentes ou 

prestadores de serviços (pessoa física ou 

jurídica) ao Sinasefe”.  

 

CSP CONLUTAS: 

 

  O 31º Consinasefe aprova por 217 a 144 votos, 

a manutenção da filiação do Sinasefe/SN à CSP 

Conlutas. 

 

OPRESSÕES E PARIDADE:  

 

  Aprovada tese 27 – altera os artigos: 18 e 19 

do Capítulo III – Da Direção Nacional e 
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altera o parágrafo 7 do artigo 41 do Capítulo 

VI – Das eleições 

 

  Acrescenta o inciso III ao artigo 48 do 

Capítulo III – Dos deveres. “Implementar a 

paridade de gênero (50%) na composição das 

direções sindicais. Em caso de número ímpar, 

deverá prevalecer o Gênero feminino.  

 

  Aprovada tese 34 – criação da pasta de 

Combate às opressões. 

 

CONSELHO DE ÉTICA ELEITO:  

 

Efetivos:  

Marcela (Sindscope) – 118 votos 

Jane (IFPE) – 100 votos 

Priscila (IFPE) - 96 votos 

Saulo – (IFBA) - 77 votos 

Alessandro (IFMG) – 73 votos 

 

Suplentes: 

Gelder (IFMT) – 63 votos 

Maria de Lourdes (Lu) – IF Sul (Florianópolis)- 51 

votos 

Osni (Pelotas) – 45 votos 

Gabriele – IF Sul (Venâncio Aires) – 40 votos 

Joana – Seção Crato – 40 votos. 

 

HOMOLOGAÇÃO DO REMANEJAMENTO NA DN. 

 

Chapa MI 

  Titularidade da Coordenação de Formação – 

Janaína Zanchin (IFSC). 

  Adjunto da pasta de Coordenação – Roberto 

(IFES). 

  Suplência: Elder Araújo (Amazonas). 

 

Chapa Fórum Classista 

 

  Substituindo na Coordenação de Formação 

Política e Relações Sindicais, Claudicéa Alves 

Durans - Márcia (Sesisifpi). 

 

 

 

http://www.sesisifpicorrente.blogspot.com.br/
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PROPOSTAS GERAIS:  

 

  O 31º Consinasefe delibera que a partir de 

agora, antes de contratar um espaço para 

realização de seus eventos, o Sinasefe 

solicite certidão de nada consta. 

 

  O 31º Consinasefe delibera que os recursos 

ainda existentes do fundo de Greve/2016 sejam 

destinados às seções menores que estejam 

mobilizadas, porém, com dificuldades de 

enviar caravanas para a Marcha a Brasília no 

próximo dia 24.05.2017, considerando ser esta 

uma atividade de Greve, uma vez que este dia 

de mobilização é um dia de paralisação e que 

a categoria se mantém mobilizada e apontando 

para a construção da Greve Geral.  

 

 

 

 

 

Salvador, 21 de maio de 2017. 


