
EXTRATO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 

EXECUTIVA DA SEÇÃO SINASEFE – IFBA EM 06 DE 

SETEMBRO DE 2019 

 

 

DENÚNCIA DO SINASEFE – IFBA CONTRA AS ACUSAÇÕES ANÔNIMAS E 

APÓCRIFAS FEITAS NA INTERNET (pela urgência esse ponto foi incluído 

e tratado antes mesmo da aprovação da Pauta da Reunião pelos 

presentes): 

 

Matheus: Necessidade de se fazer um Boletim de Ocorrência; dar uma resposta 

aos sindicalizados (as) e à toda comunidade acadêmica do IFBA; elaborar nota 

da Direção rechaçando a vinculação do card anônimo, apócrifo, e alertar que as 

medidas cabíveis também serão tomadas junto ao jurídico e a polícia 

especializada; possível gravação de um vídeo para divulgação pela 

Coordenação - Geral desmentindo as acusações. 

 

Georges: Cautela e avaliação jurídica sobre como atuar diante desse card 

apócrifo e anônimo que certamente foi feito por alguém que obteve uma 

informação distorcida de sindicalizado e, mas que não é sindicalizado. 

 

Saulo: Endossa os encaminhamentos de Matheus e Georges e pede celeridade. 

 

Teresa: Denúncia na delegacia de crimes cibernéticos. 

 

Wagner: Dar publicidade as contas do sindicato, os balancetes, os relatórios do 

Conselho Fiscal. A concepção política da base sobre isso não é clara, para isso 

é necessário publicizar a situação financeira do sindicato de forma periódica. 

 

Dálvaro: Tratar sobre esse ponto no vídeo, a ser feito de forma ideal e fazer 

denúncia à polícia. 

 



Humberto: Dar uma resposta a altura, repudiando, mas ter cautela na 

elaboração da nota e gravação do vídeo, calibrar as palavras. 

 

Teresa: Esclarecer em que consistem os ataques feitos ao sindicato e dar 

também uma resposta específica a situação do evento do Sinasefe em Jequié. 

 

Matheus: Encaminhar texto final da nota (que foi lido na reunião) para o grupo 

demandas da comunicação e antes para o jurídico (Carolina Heim). 

 

Marlene: enxugar o texto e retirar alguns trechos; reforçar que a aprovação de 

ajuda e qualquer outro auxílio foi feito em AGE pela base. Organizar para que o 

Conselho Fiscal possa apresentar as contas na próxima AGE e aos filiados em 

outros espaços; tratar a questão dos ataques da gestão de Renato ao Sinasefe. 

 

Hellen: Tirem a mão do nosso SINASEFE aqueles que não o defendem de 

verdade. Deve-se fazer um B.O., levantar os suspeitos, debater com a base. 

Oportunidade para divulgar nossas ações; tirar o nome de Renato ou qualquer 

citação a ele na nota. 

 

Georges: melhorar o texto da nota, evitar tocar no nome de Renato, aplicar 

linguagem jornalística; passar pelo jurídico. Não aceitar essa onda de ataques 

às instituições.  

 

Aprovação da PAUTA 

 

Destaques de Alteração: 

Saulo: Ponto 13 – Campanha do Setembro Amarelo de prevenção ao 

suicídio – saúde da comunidade acadêmica; que passou a ser: Campanha 

do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio e Campanha permanente 

do SINASEFE IFBA pela saúde da Comunidade Acadêmica (proposta 

aprovada com ressalvas, pois o autor propôs: Ser saúde do trabalhador e não 

só Setembro Amarelo, e ação com as demais pastas; no final ficou Campanha 

permanente do SINASEFE – IFBA) 

 



Destaques de Inclusão: 

Paulo: Debate sobre a atual situação da CPPD (novo PONTO 4) 

 

Marlene: Férias docentes do IFBA (novo PONTO 15, aprovado com ressalvas, 

inicialmente a proponente pôs apenas a questão em Salvador, Alex Ivo propôs 

que fosse em todo IFBA). 

 

Saulo: Demandas da Comunicação (novo PONTO 5) 

 

Saulo: Situação de Jequié (novo PONTO 6) 

 

Matheus: Plantão de Base – caso Reinaldo Martins (novo PONTO 7) 

 

Ronaldo: Congresso da CSP (novo PONTO 3)  

 

Encaminhamento sobre a Pauta: 

Humberto: Debater e aprovar a pauta da próxima reunião no grupo de 

whatsapp, para que não gaste tempo na próxima reunião apenas com o debate 

da pauta. (proposta aprovada com ressalvas: a princípio todo debate da pauta 

será no grupo de whatsapp de acordo com a proposta, porém, caso haja alguma 

urgência e/ou intercorrência poderá abrir uma exceção na reunião presencial, 

válida para qualquer diretor) 

 

*Não houve destaques de supressão; a seguir foram dados informes por: 

Georges (situação da nomeação de Luzia); Camila (participação da seção no 

Encontro de Mulheres; 2º Volume dos Cadernos de Feminismo Sindical; abertura 

de edital público entre sindicalizadas para construção do caderno); Humberto 

(situação atual da CPPD e necessidade de fazer os cursos regionais de 

formação política envolvendo a mobilização nesse momento); Marlene 

(realização pela seção do evento Tire a mão do Nosso IF; e levar a Plenária a 

atuação da DN quanto a vinda da Elenira, que é da Pasta de Políticas 

Educacionais, que deveria dar todo apoio e suporte ao evento e a companheira 

sofreu obstáculos da Nacional, levar repúdio da seção à DN). 

 



NOVA ORDEM DA PAUTA: O antigo ponto 3 (criação dos Grupos de 

Trabalho GTs... transformou-se no Ponto 8, e assim foram os demais 

pontos alterados na ordem crescente sucessivamente até o 20, que 

ocorrer). 

 

PONTO 2 – Balanço das Finanças – Relatório do Comitê de Recuperação 

Financeira e Administrativa:  

Dálvaro: apresentação de tabelas e detalhes da sua atuação; elaboração de 

relatório detalhado quanto as finanças e a secretaria que também foi entregue a 

todos (as) diretores (as), fisicamente e por email.  

 

PONTO 3 – Congresso da CSP Conlutas: 

Matheus: Nomes pela DN foram escolhidos na última Plena, foi informado que 

tínhamos direito a enviar nomes pela Nacional, necessidade de confirmar tal 

informação e se assim for fazer a AGE para que envie nomes no prazo limite. 

 

Georges: caso seja possível ir pela Nacional, aproveitar essa ida ao Congresso 

da CSP em São Paulo para resolver o problema da Amil, indo o jurídico junto 

com o financeiro, aproveitar a oportunidade, condicionada a decisão de ser 

custeados pela Nacional. 

 

Dálvaro: aproveitar a ida ao Congresso pela Nacional e resolver essa questão 

da Amil, a seção enviaria apenas a advogada. 

 

Júnia: observar se muitos membros da direção irão ao Congresso, porque a 

data choca com a reunião, se for o caso, adiar a reunião a direção da seção. 

 

Encaminhamento esparso: realizar AGE imediata na terça, 10/09, no campus 

Salvador. 

 

PONTO 4 – Debate sobre a situação da CPPD: 

Georges: Ata da reunião que precisa ser divulgada, construída por muitas mãos, 

de todos os presentes na reunião com a CPPD: Matheus, Georges, Teresa, 

Carolina Heim, Raimundo Fraga, dois representantes dos docentes do grupo de 



pessoas com processos não avaliados, membros da CPPD presentes. Cobrar a 

necessidade de elaboração do regimento e a realização de eleições. 

 

Matheus: cobrar que a gestão Pro tempore do IFBA cumpra a decisão do 

CONSUP pelo voto da conselheira docente Daniele, necessidade de realizar 

eleições urgente e remeter proposta de regimento para aprovação no CONSUP. 

 

Paulo: aliar o jurídico com o político, analisar o atual cenário e o que pode ser 

feito, ver a exequibilidade das ações e as chances de concretude. 

 

Dálvaro: Dar ênfase às ações políticas visíveis, concretas e imediatas, 

capitalizar as ações do sindicato para a CPPD; criar grupo da direção que 

busque ações concretas sobre a CPPD. Criar uma frente com todos os 

professores interessados, independentemente de serem sindicalizados. 

 

Saulo: Ver a viabilidade jurídica para tomar providências no sentido de forçar a 

reitoria a respeitar a orientação do CONSUP, em que medida coagir a reitoria 

judicialmente. Fazer a mobilização pela CPPD. 

 

Camila: Compor o grupo de acordo a orientação do gabinete da reitoria, indicar 

nomes nossos para acompanhar os processos da CPPD. 

 

Marlene: Necessidade de atuação e participação da pasta de pessoal docente 

nesse debate; realizar AGE específica sobre CPPD e RSC para atrair os 

interessados; ameaça de congelamento da RSC entrar na pauta da AGE. Cobrar 

da Proen a questão da gestão na CPPD; gravar vídeo chamando para essa AGE. 

 

Alex: Construir frente que envolva o CONSUP, exigir respeito à instância 

democrática máxima do IFBA; reclamar o desfalque que a CPPD se encontra; 

responder a comunidade com ação política visível. Evitar e pensar com cuidado 

na judicialização dessa demanda. 

 



Wagner: Mapear a situação da CPPD em outros IFs e o quanto está impactando 

no nosso caso, levantamento de pessoas com processos parados; fazer nota 

quanto a situação atual da CPPD sobretudo para as pessoas do interior. 

 

Teresa: Enfatizar a luta política e a frente jurídica; fazer uma AGE na Reitoria; 

denúncias nos órgãos de controle; anular as ações de Renato. Grande ato na 

Reitoria sobre CPPD, RSC e ataques do Governo Bolsonaro, fazer cards e 

mobilizar a comunidade. 

 

Georges: Fazer uma AGE específica; fazer nota no site e reportagem sobre a 

CPPD e a reunião que foi realizada; campanha publicitária na base sobre CPPD 

e CIS; criar um GT quanto a CPPD e depois sobre a CIS; ação jurídica para o 

enfrentamento. 

 

Carolina Heim (advogada): Ação no MPF, protocolar uma nova denúncia ao 

MPF, porém não sobre improbidade, ter outra natureza. Dividir ações 

particulares da coletiva caso judicialize. 

 

PONTO 5 – Demandas da Comunicação: 

Saulo: Verificar a viabilidade do app; tirar o boletim mensal e criar o balanço 

semestral. Aquisição de insumos, equipamentos e softwares, evitar o uso de 

software pirata, fazer orçamento, comprar equipamentos como fone de ouvido, 

HD externo, imprimir mais cadernos feministas vol 1; fazer link para vídeo com 

os coordenadores na nominata da direção no site; na gravação dos vídeos da 

direção atentar-se a questão das chapas e gênero, buscar que haja um 

equilíbrio, não como regra; impulsionar ações no Facebook, pagar 

impulsionamento; associar a campanha pelo Fora Renato, associando-o com 

Bolsonaro; contratar a designer que tem prestado serviços ao Sinasefe, pensar 

nessa contratação, de acordo com o jurídico, secretaria, financeiro e 

coordenação geral, avaliar pertinência. (proposta aprovada com ressalvas: 

boletim mensal mantido; impressão do vol 2 dos cadernos de feminismo sindical 

a ser feito pela nova gestão e com proposta de edital; cuidado ao associar 

Renato a Bolsonaro, nesse momento de ataques as instituições e de pseudo 

guerra ideológica). 



 

Matheus: Ter o boletim mensal e enviar para os e-mails, em PDF, imprimir certa 

quantidade para alguns campi e sobretudo aos aposentados, e enviar para esses 

últimos por mala direta. 

 

Teresa: para coberturas externas comprar um pendrive de alta capacidade de 

armazenamento; adquirir lente HD de 24 mm, grande, angular; fazer lives dos 

eventos e atos, transmissão ao vivo; comprar softwares originais para edição de 

vídeo; impulsionamento pago de propagandas digitais. 

 

Camila: Boletim mensal impresso e em PDF; divulgar melhor no site os atos 

como agora o Grito dos Excluídos. Fazer o 2º volume dos cadernos de feminismo 

sindical e não imprimir mais do 1º volume. 

 

Marlene: imprimir certa quantidade e distribuir o boletim mensal, levar aos 

filiados pelos coordenadores; criar no boletim o espaço do filiado, desde que o 

filiado esteja devidamente identificado. 

 

Paulo: usar todas as frentes para divulgação das ações do sindicato: whatsapp, 

instagram. Articular com as coordenações regionais e o CR para entregar nos 

campi; divulgar nos stories do instagram as ações do sindicato; não associar 

Renato a Bolsonaro, pelo menos nesse momento.  

 

Alex: Atentar a manutenção da internet na sede; aperfeiçoar a logística da 

entrega do boletim; fazer uma entrevista inicial com o professor Josias, 

aproveitar essa oportunidade única. Criar regras editoriais para o boletim. 

 

Dálvaro: Atualizar o cadastro dos sindicalizados incluindo e-mails; ocupar todos 

os nossos espaços, físicos ou virtuais, nos campi; fazer registro de todas as 

ações das pastas; usar todas as ferramentas (email, whatsapp, etc). 

 

Carla: manter o boletim mensal; melhorar a questão do atraso nas publicações 

dos eventos do sindicato como foi com a atividade do fórum do idoso; dinamizar 



o uso do instagram nesse sentido, que está defasado; ser mais céleres nas 

publicações. 

 

Georges: entrevistar os aposentados e fazer uma edição especial sobre a 

história do Sinasefe. 

 

Matheus: mudar e ampliar a sala do jornalista; usar as notícias do site como 

base para o boletim. 

 

Camila: reforçar o uso do mural dos campi e Reitoria, criar o espaço do Sinasefe 

nos campi que não tem. Evitar atrasos da divulgação e cobertura dos atos e 

atividades de rua com a participação do sindicato nas cidades; homenagear os 

aposentados como a mãe de Zezéu Ribeiro (dona Joana Angélica), Rosa Mota, 

e outros aposentados. 

 

Teresa: priorizar a publicação instantânea em ferramentas como o instagram e 

não notícias com atraso, faz um texto rápido e divulga. Divulgar ações do 

sindicato em todos os meios; ver possibilidade de contratar a designer e que ela 

possa alimentar as redes sociais, pensar somente nas mídias sociais, precisa de 

alguém que só faça isso e não é o jornalista (Weslei); colocar mais pessoas na 

comunicação para dar visibilidade e reforçar o grupo Demandas da 

Comunicação e sua participação. Cuidar do instagram. Comprar um celular 

apenas para a transmissão ao vivo, lives. 

 

Georges: Rever a questão da reportagem quanto a placa contra Renato na 

sede; antes de tomar decisões como essa passar coisas com determinadas 

vinculações polêmicas pelo grupo de whatsapp “Demandas da Comunicação”, 

que está presente a advogada também. 

 

Dálvaro: Observar o contrato da última reforma feito na sede, a ressalva dos 

problemas enfrentados com a reforma e posteriores a ela, e ajeitar a sala da 

mesa de som do auditório para o jornalista, resolver a questão da “molhação” 

nessa sala; usar nossos espaços nos campi, sobretudo murais; necessidade de 

atualizar os cadastros de sindicalizados. 



 

PONTO 6 – Situação de Jequié: 

Teresa: Moção de apoio a companheira Elane e toda a comunidade do campus 

e visita ao campus Jequié. (aprovada com ressalvas: fazer nota de repúdio a 

postura do DG Pro tempore que cancelou o evento e não nota de apoio a Elane 

especificamente, dentro da nota de repúdio demonstrar solidariedade a Elane e 

toda comunidade acadêmica do campus). 

 

Saulo: necessidade da presença física de parte da direção em Jequié, marcar 

um evento presencial no campus com ato. 

 

Alex: Que a próxima AGE seja em Jequié, com carro de som e nota de repúdio 

ao DG Pro tempore que solidarize com Elane e toda comunidade do campus. 

(proposta aprovada com ressalvas: ver viabilidade e agenda quanto as AGEs, 

pois tem a AGE da CSP e da CPPD antes). 

 

Camila: Sair de carro uma comitiva para Jequié; replicar lá também o Seminário 

de Educação Profissional e Tecnológica Tire a mão do nosso IF, lá e em outras 

cidades. 

 

Humberto: Fazer a próxima formação política no campus Jequié, convidando 

toda comunidade e não apenas filiados. 

 

Paulo: Organizar o CR, para fazer frente às opressões nos campi; ir em Jequié 

e fazer ações políticas no campus. 

 

Georges: que o sindicato faça uma AGE dentro do campus e levar o curso de 

formação política; encaminhar ao DG Pro Tempore o parecer jurídico já 

elaborado e solicitar que a atividade de diversidade sexual e gênero seja feita no 

campus. 

 

PONTO 7 – Plantão de Base – caso Reinaldo Martins: 

Saulo: Não há argumentos políticos e financeiros que embasem a ida do 

companheiro nesse momento representar a seção na Nacional. 



 

Teresa: Não há pertinência alguma, contrária a ida sem aval político e financeiro. 

 

Dálvaro: o companheiro não apresentou nenhuma justificativa na AGE e nem à 

direção, elogio a postura do Coordenador Geral que trouxe a primeira vez esse 

assunto a Direção, esta remeteu a AGE e esta outra deixou nas mãos do 

Coordenador – Geral decidir após dois empates seguidos na votação, que por 

sua vez preferiu mais uma vez trazer para AGE mesmo sob constante cobrança 

do interessado, com diversas ligações. Votou pela não ida. 

 

Alex: Falta de pertinência e contrário a ida do companheiro. 

 

Encaminhamento: Por unanimidade não foi aprovado o plantão de base do 

pedido específico. 

 

PONTO 12 – Critérios para a escolha de delegados (as) da Diretoria 

Executiva para Plenas do SINASEFE e da CSP Conlutas: 

Matheus: Revezamento por evento 2 por 1, sendo 2 eventos seguidos com 

delegados da chapa 2 por 1 logo após com 1 delegado da chapa 1. Atentando a 

paridade de gênero e que observador seja da chapa e gênero opostos. Porém, 

o observador da direção deverá sempre ser referendado em AGE pela base. 

 

Saulo: Revezamento normal, 1 evento com delegado da chapa 1 e outro com 

delegado da chapa 2, com direito a 1 observador da oposta, atentando-se 

sempre também a questão da paridade de gênero. (REJEITADA) 

 

DECISÃO: Empate no momento da votação da reunião presencial, 6 a 6, mesmo 

pela praxe de voto de qualidade já utilizada em alguns momentos na história do 

sindicato, mesmo não estando no Regimento e no Estatuto, frisa-se, preferiu o 

Coordenador Geral em consenso com os presentes, que como já havia as duas 

únicas propostas feitas, fossem votadas no grupo da gestão no Whatsapp. A 

votação já foi realizada e a proposta aprovada foi a de Matheus. 

 

 


