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A pesar da solicitação de uma Lista de Presença para os participantes da 
Assembleia Estadual dos(as) servidores(as) do IFBA assinarem na portaria do 

Campus Jequié, o que já indicava a possibilidade de problemas para o acesso dos 
servidores grevistas, dados os acontecimentos do fatídico dia 05 de maio quando 
o diretor geral Antônio Moab mandou trancar os portões do campus, impedindo 
a entrada do sindicato além de servidores e alunos do campus, a calorosa 
receptividade do Comando Local de Greve foi o que mais surpreendeu. Assim que 
soube dessa lista na portaria, o Comando Estadual de Greve – CEG permaneceu 
na entrada orientando os colegas grevistas visitantes a não a assinarem.

No auditório lotado, os cartazes davam o tom das discussões. Apesar 
da distância, a maioria dos campi enviou representação. No início, cada uma 
delas descreveu o panorama local de greve e os trabalhos desenvolvidos para 
que houvesse avanço nas negociações com a reitoria. O que mais chamou 
a atenção foram as palavras da representação de Jequié, que denunciou os 
desmandos da administração local e a situação de alunos que têm sofrido 
assédio, tanto da gestão quanto de alguns professores.

Os cinco pontos acordados com a Reitoria na primeira reunião de 
negociação com o CEG no dia 12 de maio foram fortemente debatidos. A 
plenária buscou determinar o quê, dentro desses acordos, seria aceitável 
e quais possíveis respostas, efetivamente, trarão benefícios para os 

servidores Docentes e Técnicos Administrativos em Educação –TAEs e, 
consequentemente, para o próprio Instituto.

Quanto à implantação do controle eletrônico de frequência do servidor, 
o Ponto Eletrônico (1), os servidores são enfaticamente contrários. Sobre a 
manutenção da jornada de trabalho de 30 horas para os TAEs (2), um Grupo de 
Trabalho desenvolveu uma proposta concisa que prevê, entre outros pontos, 
a ilegalidade e revogação imediata da Resolução nº 19/2015 e consequente 
anulação dos efeitos da Portaria nº 1.060/2015.

Os outros pontos da negociação: implantação da Resolução nº 46 (3), 
retorno do intraifba (4) e transparência das ações do Colégio de Dirigentes (5), 
também foram debatidos. Todos os encaminhamentos foram votados e serão 
apresentados na próxima rodada de negociação com a Reitoria. A assembleia 
aprovou uma data desta segunda reunião para a próxima terça-feira, 26, 
à tarde, na Reitoria. Os resultados desta negociação serão levados para a 
apreciação da Plenária na Assembleia Estadual no dia 27 de maio de 2015, às 
14h, na Reitoria em Salvador.

Estiveram representados na Assembleia Estadual os seguintes campi: 
Valença, Seabra, Eunápolis, Porto Seguro, Irecê, Ilhéus, Feira de Santana, 
Salvador, Vitória da Conquista, Camaçari, Santo Amaro, Simões Filho, Paulo 
Afonso, Jequié, Jacobina, Barreiras e Brumado.

DESTA VEZ, DENTRO DO AUDITÓRIO 
DO CAMPUS JEQUIÉ, ASSEMBLEIA ESTADUAL
DEFINE AÇÕES DE NEGOCIAÇÃO COM A REITORIA
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Reunidos no Auditório do IFBA Campus Jequié, representantes dos Técnicos Administrativos em 
Educação de sete campi do Instituto (Eunápolis, Feira de Santana, Jequié, Porto Seguro, Seabra, Valença 
e Vitória da Conquista) discutiram diversos pontos relacionados aos principais pontos da pauta de 
reivindicações da greve para a categoria.

A reunião, que começou às 14h e foi suspensa às 20h, discutiu-se a legalidade do ato administrativo 
do reitor Renato da Anunciação ao revogar a Resolução nº 23/2012 através da Resolução nº 19/2015, via Ad 
Referendum. Em decorrência desse primeiro ponto, surgiu também a questão de que os efeitos da Portaria nº 
1.060/2015 tornar-se-ão nulos, a partir da ilegalidade do ato administrativo referente à Resolução nº 19/2015.

Outros temas também foram abordados, como a flexibilização das 30h de trabalho semanais para os 
TAEs, a representatividade da categoria em diversos setores administrativos e políticos do Instituto, além de 
levantamento de sugestões para uma minuta alternativa à Resolução nº 23/2012.

Devido à longa pauta de discussão, alguns outros pontos foram discutidos na manhã de quarta-feira, 
20/05, como a elaboração de propostas a serem apresentadas à reitoria na próxima mesa de negociações. 
Todo conteúdo resultante desta reunião de trabalho dos TAEs foi apresentado na Assembleia Estadual, que 
aconteceu no mesmo dia, a partir das 13h30m, no auditório do Campus Jequié.

Por Dr. André Sturaro - Advogado do SINASEFE-IFBA

No processo nº 0012780-73.2015.4.01.3300, que trata do ponto eletrônico imposto aos docentes, foi 
decisão pelo Juiz Wilson Alves, da 7ª Vara Federal, o indeferindo do pedido de antecipação de tutela. 

A despeito da forma pessimista e parcial como foi divulgada pela gestão do IFBA tal decisão judicial 
visando desarmar o movimento grevista na instituição, o ato é preliminar (antecipação de tutela) e, 
portanto, sequer o mérito da questão foi julgado na 1ª instância. Cabendo após isso, recursos na 2ª 
instância e no Superior Tribunal de Justiça - STJ.  

Além disso, em que pese o respeito ao entendimento do julgador, reputamos que há equívocos na 
decisão, motivo pelo qual, tão logo seja publicada, o sindicato deverá recorrer da decisão. 

Em breve daremos maiores esclarecimentos e informações sobre o processo.

DECISÃO PRELIMINAR SOBRE O PROCESSO DO 
PONTO ELETRÔNICO PARA DOCENTES DO IFBA

A servidora Roseli de Fátima Afonso foi eleita em plenária para participar, 
como observadora, no Congresso da CSP – Conlutas, - Central Sindical e 
Popular, a ser realizado de 04 a 07 de junho, em Sumaré - SP.

CONGRESSO CSP 
(DELEGADOS)

Comunicação: 
Rosângela Castro
Flaviane Nascimento – Eunápolis
Francisco Vanderlei Ferreira da Costa – Porto 
Seguro
Philipe Murilo Carvalho - Itabuna
Ivan Bezerra - Jornalista Campus Jequié

Jurídico:
Kim Pedro Bitencourt Veiga – Vitória da Conquista
Georges Rocha – Salvador

Financeiro:
Rogério Silva – Salvador
Mobilização:
Alessandra Souza - Eunápolis
Articulação Política:
Rogério Silva – Salvador
Georges Rocha - Salvador
Ismael Luiz de Matos Ferreira - Porto Seguro
Roseli Afonso – Feira de Santana
Helder Kenji Tanaka – Porto Seguro

ENCAMINHAMENTOS DA 
ASSEMBLEIA ESTADUAL DE 20/05

1) GERAIS
  Democratização do CONSUP: reuniões abertas aos(às) interessados(as); 
  Solicitação de Processo Administrativo Disciplinar para o diretor geral do 

Campus Jequié Antônio Moab Souza Silva; 
Destaque: o Sindicato deve formalizar esse pedido o mais rápido 
possível. Solicitar o PAD também para Francisco Regilson de Souza, 
diretor de ensino do Campus Jequié. Entregar esses documentos ao 
reitor no dia da negociação.

  Adequar a transmissão das reuniões de negociação por webconferência 
(áudio de melhor qualidade, ampliar o limite de acesso, entre outras 
melhorias técnicas necessárias);

  Manter a mesma mesa de negociação na próxima reunião com a reitoria 
e inserir a professora Valquíria, do Campus de Feira de Santana com direito 
a voz;

  Manter a paridade entre técnicos administrativos e docentes com direito 
a voz na mesa de negociação – o GT dos(as) técnicos definirá outro nome;

  O CEG deve elaborar carta denúncia apresentando as arbitrariedades 
conduzidas pelo gestor do IFBA, bem como os motivos da Greve. Tal 
documento deverá ser veiculado no Fórum Mundial de Educação Profissional 
e Tecnológica, o qual acontecerá em Recife, de 26 a 29 de maio. (Alguém 
que vá ao evento deve levar para leitura e distribuição de cópias impressas). 
A carta também deverá ser entregue ao Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF);

  Exigência de transparência em todos os processos (progressão por 
mérito, qualificação, capacitação, avaliação, RSC, etc.), com levantamento 
de justificativas para manutenção de algumas RSC’s paradas no gabinete da 
reitoria;

  Solicitar o encaminhamento do processo eleitoral para escolha dos 
membros da CPPD, pedindo condições de trabalho para a Comissão;

  Manter presente a assessoria jurídica do SINASEFEIFBA durante as 
negociações;

  Não estabelecer pontos centrais para as categorias, manter a pauta 
unificada nas negociações;

  Solicitar à assessoria jurídica nacional do SINASEFE uma nota técnica 
sobre o ponto eletrônico e as 30 horas.

2) 30 HORAS
  Acatar proposta do GT dos Técnicos Administrativos.

3) PONTO ELETRÔNICO
  Manter a pauta de revogação da Portaria nº 709 para todas as categorias.

4) RESOLUÇÃO nº 46
  Formar uma nova comissão para estudar os impactos da aplicação 

dessa resolução, a partir da análise do relatório a ser produzido pelo GT 
do CONSUP, com participação paritária entre gestão e docentes indicados 
pelo CEG. A proposta elaborada por essa comissão deverá ser apreciada 
pela comunidade/assembleia, sendo que o CONSUP somente avaliará o 
documento final posteriormente à Assembleia Estadual dos Servidores.

5) INTRAIFBA
  Acatar a proposta de negociação com o seguinte adendo: “toda vez que 

a gestão citar o SINASEFEIFBA ou representação dos servidores, ou algum(a) 
servidor(a), deve ser permitido o direito de resposta sem moderador”.

6) PAD’s
  Supressão do PAD, já finalizado, como impeditivo para movimentação 

de servidor(a).

7) COLÉGIO DE DIRIGENTES 
  Acatar a proposta negociada, acrescentando a exigência da transmissão 

da reunião por webconferência.

TAES SE REÚNEM EM JEQUIÉ
PARA DEFINIREM AÇÕES DE GREVE


