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Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas,
reuniu-se na sede do SINDTIFES-PA (altos do Vadião, UFPA), a diretoria
colegiada do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de
Ensino Superior do Pará (SINDTIFES-PA), Gestão “Sindicato É Pra Lutar”
(Biênio 2015-2017). Estiveram Presentes: Angela Azevedo, Kátia
Rosangela, Tais Ranieri, Zila Camarão, Afonso Modesto, Reginaldo Mourão,
Miguel Guimarães, Moacir Miranda, Sergio Gonçalves, Marielson
Guimarães, Terezinha Nunes, Ivanilde ..., Ranne de Souza, Reginaldo Lima,
Reinaldo Antonio de Souza, Josebias Ferreira. Justificaram ausência:
Jonathan Rego (férias), Aldair Guterres (viagem a serviço). A reunião
iniciou sob a direção da Coordenadora Tais Ranieri, ao que todos tiveram
acordo, passando-se à apresentação e aprovação da seguinte PAUTA: 1.
Informes gerais; 2. Eleições para Reitoria da UFPA; 3. Sede Campestre; 4.
Finanças; 5. Formação; 6. Congresso do SINDTIFES; 7. Solicitações de
apoio/ moções; 8. O que Ocorrer. 1. INFORMES: 1.1. Eleições
Representantes TAEs nos Conselhos da UFRA: Moacir Miranda informou
que ocorreram eleições para os representantes dos TAEs nos Conselhos
superiores da UFRA, lembrando que os mesmos são paritários, o que
representa uma importantíssima vitória dos técnicos da instituição.
Ficaram faltando preencher algumas vagas do CONSEPE e do Conselho de
Curadores, cujos nomes serão encaminhados posteriormente, após
realização de assembleia da categoria para referendar os representantes;
1.2. Descredenciamentos de Bancos: Moacir Miranda informou que o MPOG
descredenciou vários bancos, a nível nacional, para o repasse dos salários
dos servidores. No Pará, foram descredenciados BANPARÁ, BASA, e outros
bancos privados menores. Sobre isso, o próprio coordenador ficou de
entrar em contato com o setor de pessoal das quatro IFES da base do
sindicato, para solicitar informações de como ficaria a situação do
pagamento de servidores que, eventualmente possuam contas salário nos
bancos descredenciados. 1.2. Panfletagem e debate: Reinaldo Souza
informou que dia 11/03/16 haverá uma panfletagem no portão do
terminal da UFPA pela manhã e um debate as 18h na Trav. das Mercês
(sede CST/PSOL) sobre a conjuntura política do país e convidou os
presentes a participarem das atividades; 1.3. Audiência no MPT
(terceirizados UFPA): Miguel Guimarães informou que ele e Moacir Miranda
estiveram acompanhando uma audiência sobre denúncias que o
SINDTIFES-PA apresentou ao Ministério Público do Trabalho, a respeito
dos problemas enfrentados pelos trabalhadores terceirizados da UFPA. O
MPT solicitou a juntada de provas e convocará uma nova audiência. 1.4.
GEAP: Miguel também informou que estará conversando com nossa
Assessoria para ingressar o quanto antes com a ação de suspensão dos

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ –
SINDTIFES-PA GESTÃO SINDICATO É PRA LUTAR (BIÊNIO 2015-2017), REALIZADA DIA 09 DE
MARÇO DE 2016.

(157 LINHAS e 05 PÁGINAS)

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

descontos abusivos. Sobre isso, ficou encaminhado um conversa com o
escritório de assessoria, a fim de organizar o encaminhamento de nossas
demandas. 1.5. Campanha salarial dos servidores federais: Kátia
Rosângela informou que haverá uma reunião dia 10/03, 18h, no SINTSEP
(Trav. Mauriti, entre Duque e Visconde) para tratar do assunto. 1.6.
Rubrica: Angela Azevedo e Kátia Rosangela informaram que, finalmente, o
SINDTIFES-PA regularizou a rubrica junto ao MPOG para realização dos
descontos das mensalidades sindicais para a entidade. Não esquecendo
que todo ano ainda é necessário realizar o processo de recadastramento.
1.7. Reunião com o grupo do esporte: o grupo do esporte solicitou uma
reunião com a direção da entidade, que ficou marcada para o dia 15/03, as
13h, na sede do SINDTIFES-PA (altos do Vadião, UFPA). 1.8. Desfiliação:
Angela Azevedo informou que o número de desfiliação segue aumentado, e
aponta como causa, principalmente, a questão dos descontos duplos que
ocorreram no final de 2015 e o débil trabalho de base e de filiação dos
diretores. Também informou que estamos com problemas para inclusão e
exclusão de filiados e, sobre isso, a coordenação de finanças ficou
responsável de elaborar uma justificativa para os servidores que pediram
desfiliação e ainda não conseguimos sustar os descontos das
mensalidades. 1.9. Semana da Mulher: Tais Ranieri informou que de 8 a
11/03 estava ocorrendo a Semana da Mulher, um evento organizado pelo
sindicato, DSQV/PROGEP e Gepem, colocando a importância dos diretores
participarem das discussões, fundamentais para o fortalecimento da luta
contra o machismo. 1.10. Auditoria cidadã da Dívida Pública: Terezinha
Nunes informou que dia 15/03, 16h, na Casa do Professor da Adufpa (Rua
dos Caripunas) haverá uma nova reunião do comitê contra a Dívida, na
qual será debatido o tema: “Dívida Pública e Educação”. Kátia Rosângela
ficou responsável de acompanhar as discussões pelo sindicato. 2.
ELEIÇÕES PARA REITORIA DA UFPA: Tais Ranieri anunciou a presença da
Profa. Vera Jacob, convidada para esta discussão e abriu o debate
relatando brevemente os debates sobre eleições para reitoria que estão
ocorrendo na UFPA: O atual Reitor, Prof. Maneschy, que tem seu mandato
previsto até julho de 2017, diante da intenção de se candidatar nas
eleições municipais de 2016 e da necessidade de se afastar do cargo de
reitor, decidiu chamar um CONSUN extraordinário para aprovar um
regimento eleitoral, a fim de conduzir o processo de encolha de seu
sucessor, contrariando todas as legislações vigentes. Para o setor
combativo da instituição isto se caracterizou como um golpe, o que fez
surgir um “Movimento em defesa da UFPA”. Este movimento fez várias
denúncias sobre os fatos e decidiu que também precisava apresentar uma
chapa para este processo, para apresentar para a comunidade acadêmica
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um outro projeto de educação, que reivindique as demandas dos
movimentos docente, estudantil e técnico-administrativo, pois já existem
várias campanhas na UFPA, mas nenhuma capaz de representar os
interesses das categorias que constroem esta instituição no dia a dia. Por
isso, o Movimento aprovou lançar a Profa. Vera Jacob, como pré-candidata
à reitoria. A Profa. Vera também reforçou os elementos apresentados e
colocou que a intenção do movimento não é barganhar miudezas ou
debater loteamento de cargos, frisando que sua candidatura estará a
serviço de apresentar um projeto alternativo de gestão para a UFPA, um
programa que contemple as demandas concretas da comunidade
universitária e que está para ser construído pelas bases. Para os TAEs, por
exemplo, a candidatura do movimento defenderá a flexibilização da
jornada (30 horas), revogação da EBSERH, cursos de capacitação e
qualificação, discussão sobre o papel da “bolsa trabalho”, o problema das
terceirizações, discussão sobre alterações regimentais e estatutárias que
possa contemplar a democratização da gestão, como a paridade nos
conselhos e a possibilidade de TAEs poderem se candidatar aos cargos de
gestão, como diretor de instituto, reitor, etc. Após o debate, Tais Ranieri
propôs que o sindicato apoiasse a candidatura do movimento e
participasse da elaboração deste programa, o que foi aprovado por 10
(dez) votos a favor, 04 (quatro) contrários e 01 (uma) abstenção. 3. SEDE
CAMPESTRE: A Coord. Tais Ranieri colocou que ocorreram reuniões da
comissão sobre reformas na sede (Coord. Geral, Finanças e Social) e que o
ponto era para aprovar as propostas de tabela de aluguel do salão e
aluguel da piscina (natação), parceria com o SINTSEP-PA/ Investimentos.
Além destes, foi colocado a necessidade de debater um serviço elétrico que
precisa ser realizado. Após as discussões, foi deliberado o seguinte: 3.1.
Aluguel do salão: Foi aprovada a tabela que segue em anexo a esta ata,
com o adendo de que nos contratos de locação deve constar que a
responsabilidade pela limpeza do espaço é do locatário (daquele aluga).
3.2. Aluguel da piscina: Foi apresentado os horários de aulas de natação/
hidroginástica oferecidos pelo Prof...., e os valores cobrados (R$60,00 para
não sócio e R$30,00 para sócio), conforme tabela em anexo a esta ata, os
quais deverão ser divulgados para a categoria. Sobre o assunto, decidiu-se
por fazer um contrato de locação da piscina, no valor mensal de
R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), pelo prazo de seis meses,
renovável por mais seis meses. Como este valor ainda é insuficiente para
cobrir os custos de manutenção da piscina (material químico, funcionário,
energia, equipamentos, etc.), a diretoria ficou de buscar alternativas mais
vantajosas para o sindicato, futuramente. 3.3. Parceria com SINTSEP-PA:
Os Coord. de Finanças ficaram responsáveis de elaborar uma minuta de
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contrato de parceria, na qual o SINTSEP-PA pagaria uma mensalidade de
R$10.000,00 (dez mil reais) e seus associados teriam acesso às
dependências da sede campestre, bem como poderiam gozar do desconto
na mensalidade da natação/ hidroginástica e nos valores dos alugueis do
salão. Caso esta parceria se concretize, a proposta é que este valor seja
utilizado para reforma da arena para realização de um campeonato de
futebol unificado dos servidores federais (SINDTIFES e SINTSEP) 3.4.
Serviço elétrico: Em reuniões anteriores já havia sido escolhido a
contratação de um serviço, porém foi apresentado um serviço de menor
valor (metade do preço), após as discussões, e visando o melhor para o
sindicato, decidiu-se reabrir o prazo para entrega de propostas para
realização do serviço elétrico em questão até a próxima sexta feira,
11/03/2016, às 12h, na sede do sindicato, em envelope lacrado. As
propostas serão abertas na segunda, 14/03/16, às 15h, pela comissão
(Coord. Geral, Finanças e Social), a qual deliberará por uma delas. 3.5.
Festa das mulheres: Por fim, Ranne de Souza informou que a sede reabrirá
no sábado, 12/03/2016, e que no domingo, 13/03/2016, haverá uma
programação especial para as mulheres. 4. FINANÇAS: Tais Ranieri iniciou
o ponto colocando a importância dos Coord. de Finanças organizarem uma
projeção financeira da entidade, a fim de garantir um repasse financeiro
para que as seções sindicais e coordenações tenham alguma autonomia
para desenvolver suas ações. Os coordenadores ficaram de preparar um
balancete financeiro e esta discussão ser feita na próxima reunião do
Sindtifes. 4.1. Serviço Odontológico: Não foi possível concretizar a parceria
com a Faculdade de Odontologia da UFPA, então, a comissão (Coord. Geral,
Finanças e Saúde) abriu processo de seleção de propostas para
contratação de profissional ou empresa. Após análise das propostas,
optou-se por fechar com um serviço que oferecerá 320 (trezentas e vinte)
consultas mensais, nos horários da manhã e da tarde, além de descontos
consideráveis em tratamentos complexos, como implante dentário. O valor
cobrado é R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais) mensais, neste sentido,
Terezinha Nunes, entrou em contato com a ADUFPA para propor uma
parceria no oferecimento deste serviço, visando diminuição dos custos do
sindicato. Por fim, Terezinha também informou que o serviço retorna no
início de abril de 2016. 5. FORMAÇÃO: Marielson Guimarães apresentou
uma proposta de realização de um curso promovido pelo ILAESE (Instituto
Latino-americano de Estudos Socioeconômicos), prioritariamente para os
coordenadores, o tema será combate à burocratização sindical, a ocorrer
no dia 13/04/2016, pela manhã (no mesmo dia da reunião ordinária da
direção, que deverá se manter à tarde. O custo com palestrante e material
será de R300,00 (trezentos reais). Os coordenadores interessados deverão
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se inscrever na secretaria do sindicato até 17/03/2016, quando as vagas
restantes serão disponibilizadas para serem preenchidas com a base da
categoria. Também propôs a realização de um curso sobre PPCTAE no
segundo semestre, para uma turma maior (30 a 40 vagas), o qual será
prioritariamente para a base. 6. CONGRESSO DO SINDTIFES-PA: Angela
Azevedo colocou a necessidade de programarmos a realização do
CONSINDTIFES ainda este semestre, conforme deliberado no seminário de
gestão, provavelmente em junho, a depender de como ficará o calendário
das eleições para reitoria. Foi encaminhado indicativo de assembleia para
20/04/2016, na qual deverá ser votada uma comissão organizadora e
temário. 7. SOLICITAÇÕES DE APOIO/ MOÇÕES: 7.1. Moção de apoio à
ocupação da MABE: A moção foi lida, aprovada e subscrita pelo SINDTIFES.
7.2. Encontro Indígena: Miguel Guimarães solicitou apoio para um evento
da Associação Indígena da qual ele faz parte. O Sindtifes aprovou em doar
as 04 (quatro) resmas de papel e solicitar que a ASCOM prepare uma arte
do evento para um cartaz. 7.3. Congresso de Estudantes da UFPA
(CONEUFPA): O VI CONEUFPA ocorrerá em abril e os diretores do DCE
UFPA solicitaram apoio financeiro ao Sindtifes. Foi deliberado dar
R$200,00 (duzentos) e concedido que eles reproduzam material na xerox
do sindicato, até o limite 2.500 cópias, desde que tragam as resmas de
papel. 7.4. EBEM: Não foram encaminhadas as deliberações da última
reunião, então, Marielson Guimarães ficou de entrar em contato com a
organização do evento para ver quais passagens aéreas ainda faltam ser
compradas e, o Sindtifes irá comprar uma passagem área para palestrante,
no menor valor possível. 8. O QUE OCORRER: Nenhum assunto foi
colocado. Não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora de
Comunicação, Tais Ranieri, agradeceu a presença de todos e para constar
escreveu e lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai
assinada por todos os presentes.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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