
1

176ª PLENA 
ENCAMINHAMENTOS 

MP 1122/22:
1. Que o plantão em conjunto com a pasta de Pessoal faça um levantamento da situação dos

servidores dos ex-Territórios e dos Institutos Federais, que não fizeram o enquadramento
na carreira do magistério EBTT e encaminhe ao senador Randolfe Rodrigues, solicitação
para que o mesmo faça articulação com o relator da MP 1122/22, que reabre o prazo da
opção para o enquadramento. 

ELEGER LULA PARA DERROTAR BOLSONARO:
2. A 176ª Plena ratifica a decisão da Direção Nacional, de construção da carta do Sinasefe, em

apoio à candidatura Lula, com as exigências da categoria (IFs e Escolas Militares),  a ser
construída pela comissão, até dia nove de setembro.

3. Que  o  Sinasefe  promova  ampla  campanha  de  assinatura  da  carta  do  Fonasefe  às
Brasileiras  e  aos  Brasileiros  em  defesa  do  Serviço,  das  Servidoras  e  Servidores
Públicos e divulgue em sua base a data de 14/09/2022, como dia nacional da leitura
da Carta. As bases devem enviar à DN informações sobre as atividades de leitura da
Carta, de forma a ampliarmos a divulgação e participação.

CAMPANHA SALARIAL DO FONASEFE: 

4. Que o Sinasefe atue junto aos parlamentares nos estados buscando comprometimento
destes, no sentido de garantir o reajuste dos SPFs, na LOA 2023.

5. Que o Sinasefe, em conjunto com o Fonasefe construa uma agenda unificada dos SPFs,no
Congresso Nacional, para a conquista do reajuste na LOA de 2023. 

6. Buscar  junto  aos  parlamentares  da  minoria  e  da  oposição,  emenda  parlamentar  que
garanta os recursos necessários no orçamento 2023, para correção da inflação do período
Bolsonaro, para reajuste linear.

TELETRABALHO E DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA FEDERAL: 
7. A 176ª Plena delibera pela realização de um seminário específico sobre o teletrabalho.

8. Elaboração de cartilha para as bases, sobre o teletrabalho,  a cargo da Coordenação de
Pessoal, CNS E CND.
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 ENCONTROS REGIONAIS: 

9. A 176ª Plena delibera pela realização dos Encontros Regionais do Sinasefe ainda em 2022,
entre o mês de novembro, até a primeira quinzena de dezembro, resguardadas as datas
dos demais encontros já marcados (Negras e Negros e Escola Militares). 
 As seções deverão apresentar as candidaturas para sediar em cada região, até o dia

14/09/2022.
 O Sinasefe Nacional garante o aporte financeiro máximo de R$ 15 mil às seções que

sediarão os Encontros. Caso ultrapasse esse valor, as seções da região deverão fazer
um rateio entre si para cobrir o valor.  

 Além de outras questões, deverá constar da pauta dos Encontros, a rearticulação dos
GTs do Sinasefe. 

PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA CEA: 

10. A 176ª Plena ratifica a participação de três delegados no Congresso da CEA (Manoel  -
representante do SINASEFE na CEA, João e Elenira). Além destes, a DN se compromete com
a ida da Coordenadora Geral Artemis e buscará, junto às Seções Sindicais, garantir a ida
dos quatro membros do grupo que discute a situação do Sinasefe na CEA. Sendo assim, a
DN  se  custeará  a  ida  de  quatro  pessoas,  sendo  que  os  nomes  dependerão  dessa
negociação. Toda a delegação será considerada como representante do SINASEFE Nacional.

DEMAIS ENCAMINHAMENTOS:

11. A176ª ratifica o período de 25 a 27/11/2022, para a realização do 13º Encontro das Escolas
Militares – Encime, em Fortaleza/CE;  e garante o aporte financeiro de R$15 mil  para a
organização do evento.

12. O Sinasefe levará ao Fonasefe a discussão de ajuda financeira a Cuba, para compra de 
medicamentos e outras necessidades emergenciais

13. Aprovado  que  as  Plenas  do  Sinasefe  sejam,  preferencialmente,  presenciais  e  que  as
excepcionalidades devem ser sempre justificadas. 

14. A 176ª Plena aprova o período indicativo de primeiro trimestre de 2023, para a realização
do Seminário Nacional de Carreira, que será organizado pela pasta de Pessoal (CNS e CND).

Brasília – DF, 03 de setembro de 2022. 

176ª Plena
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