ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, iniciou-se
a reunião extraordinária da Diretoria Estadual do Sindicato dos Trabalhadores da
Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná - SINDIEDUTEC,
através de web conferência, convocada em conformidade com disposição estatutária,
com a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Convocação Extraordinária do Conselho
Estadual. Estavam presentes: Adnilra Sandeski, Ana Maria Irribarem Soares da
Trindade, Daniela Silvestrin, Nilton Ferreira Brandão, Ricardo Hartmann e Rosangela
Gonçalves de Oliveira. Os informes iniciaram-se com a discussão sobre o melhor dia
para as reuniões extraordinárias da diretoria estadual. As reuniões aos sábados não estão
convenientes. Parte do grupo concorda que as reuniões devem acontecer às quartas
feiras pela manhã, mas a flexibilidade de horário dos docentes é um empecilho para que
se marquem reuniões com muita antecedência. Foi levantada a situação da colega
Amanda Sato, falecida há poucos dias e que deve ter seu contrato encerrado
formalmente. A professora Rosângela informou sobre o apoio ao professor Marcelo
Rosa, que teve sua aula virtual invadida e vandalizada por pessoas alheias ao meio
estudantil. O Sindiedutec cobra da reitoria proteção para as aulas virtuais da instituição,
já que há dificuldades em se controlar entrada de estranhos no ambiente virtual. A
instituição deve pensar em estratégias para proteção dos espaços escolares
institucionais. Sobre a reunião do Conselho Estadual: a presidenta Rosângela pede
apoio às decisões coletivas da diretoria e da comissão que analisa as regras para
contagem de tempo para progressão de docentes e TAE em situação de
excepcionalidade. O coletivo, juntamente com nosso representante jurídico, criou
parâmetros que podem (ou não) aprovar os encaminhamentos. O professor Brandão
lembra que o Conselho Estadual é uma instância superior à diretoria Estadual. Ricardo
Hartmann pontuou que a reformulação do estatuto deveria ser pauta mais importante a
ser discutida com o Conselho Estadual, visto que para ele o tema das progressões é
novo. Professor Brandão lembra que há a necessidade de propostas efetivas para que se
provoque o Conselho. Professora Rosângela lembra que não há modulação de
importância em pauta. A pauta do dia de hoje são os encaminhamentos da comissão que
analisa tempo para progressões. Essa pauta já é tema antigo e vem sendo discutida há
algum tempo nas reuniões de diretoria. Ressalta a necessidade de afinarmos nossas falas
na reunião com o Conselho Estadual. Como informes finais, Rosângela lembrou da
importância de um assunto levantado pelo professor Lucas Perucci na reunião do dia 5
de dezembro, que é o projeto de instalação de um novo campus do IFPR na cidade de
Castro que pode desalojar famílias do MTST que estão produzindo (agricultura
familiar) na área. Há de se cuidar para que as famílias não sejam despejadas. Ana Maria
lembrou da campanha contra a reforma administrativa proposta pelo governo federal e
que outdoors já estão sendo produzidos para que a campanha tenha alcance estadual.
Adnilra notou a importância de se falar sobre a audiência sobre o processo que os
membros da atual diretoria estão sofrendo. Brandão informou que a audiência aconteceu
no dia quatro de dezembro e que estavam presentes advogados de acusação e de defesa,
além da presidenta Rosângela e dele próprio. A audiência foi de conciliação, porém o
advogado de acusação pleiteia a anulação da eleição ocorrida em 2019 sob alegação de
irregularidades. Foi pedida pela acusação uma auditoria do sistema eleitoral. A atual
diretoria está certa da lisura do processo e concorda que a auditoria seja feita. Há
necessidade de contratação de um técnico para acompanhar o processo de perícia. Como

não houve conciliação, próxima audiência foi marcada para o dia dez de outubro de dois
mil e vinte e um. A reunião se encerrou às oito horas e trinta e cinco minutos, ficando
nova reunião marcada para o dia dezessete de dezembro próximo às quatorze horas.
Nada mais havendo a relatar, eu Ana Maria Irribarem Soares da Trindade, diretora da
pasta de saúde, previdência e aposentadoria deste sindicato, lavrei a presente ata, que
vai assinada pelos demais presentes e por mim.
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