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TEMA IV- QUESTÕES ORGANIZATIVAS E FINANCEIRAS 

 

Forma e data da escolha das(os) delegadas(os)/ representantes: Assembleia Geral dos 

Docentes em 6 de agosto de 2014. 

Denominação do evento: 59º CONAD  

Tema do evento: Luta em Defesa da Educação: autonomia da universidade, 10% do PIB 

exclusivamente para a educação pública. 

Período de realização: 21 e 24 de agosto 

Localidade do evento: Aracaju-SE 

 

 

Lembro a todas(os) que  qualquer proposição/discussão/alteração das questões 

organizativas e financeiras diz respeito diretamente à democracia/participação dos(as) 

sindicalizados(as). No âmbito do Andes-SN, isto fica mais evidente, dado sua estrutura 

horizontalizada.  

 Dito isto, o 59º Conad discutiu o que já vem sendo objeto de críticas, 

questionamentos e inquietações base do Sindicato, sobre metodologia e estrutura que se 

vem adotando na Organização dos Congresso do Andes. Homologou, também, novas 

seções sindicais, ampliou a quantidade de membros da comissão da verdade (aprovou os 

seus novos membros) e aprovou prestações de contas e previsões orçamentárias. 

 Assim sendo o aprovou os seguintes TRs 

 

TR-11- Aprovou do o 60º Conad ocorrerá em Vitória-ES. A Adufes se colocou para sediar 

e não houve posição contrária. 

 



TR-12 – Homologou-se Ad referendum do 3º Congresso do Andes as Seções Sindicais: 

SINDIFPB(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba) e ADIFMT, 

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso).  

 

TR-13 – Aprovaque Comissão da Verdade-Andes, deverá realizar um Seminário Nacional 

no início de Dezembro de 2014 e três seminários regionais: Um na região Nordeste, de 17 a 

19 (a ser confirmado) de outubro, um segundo na região Sul-Sudeste, a definir data e um 

terceiro na região Norte, também a definir data. 

 

TR-14; TR-18 e TR-26- Tratavam diretamente da mudança de metodologia e estrutura 

organizativa do Congresso. Foi aprovadaa distribuição do temário do Congresso. Assim, ao 

TEMA- I Movimento Docente e Conjuntura acrescentou-se a Centralidade da luta. O que 

na prática entre, outras questões políticas, deverá ocorrer logo neste tema, pelo menos uma 

votação na plenária. Justamente definir qual a centralidade da luta. Aprovou-se também que 

os grupos mistos poderão remeter para plenária os TRs que não forem por elas tratadas 

devido a limites de horários, mas só serão recepcionadas e apreciadas pelas plenárias 

quando tiverem sido aprovados ou obtidos 30% dos votos em pelo menos um dos grupos 

mistos.  

Discussões remetidas para base: se os textos sobre conjuntura poderão vir somente 

no caderno de texto, ou continuarão vindos também no anexo; formas de apresentação em 

plenária; se qualquer filiado(a) (organizado ou não) continuará podendo enviar textos para 

o congresso, mas que seja assinado por pelo menos três filiado(a) e apresentado em 

assembleia. 

Aprovadas como recomendação: a questão de turnos livres durante o congressose a 

possibilidade de reuniões organizativas de GT`s durante o congresso. 

 

 

Os TR-15- Prestação de contas do exercício anterior, TR-16- Previsão orçamentária para 

2015 e TR-17- Prestação de contas do 33º Congresso. Todos aprovados. 

 



OBS: Nesta plenária, Marinalva informou que os representantes no ANDES-SN na CSP-

Conlutas, agora, serão Paulo Rizzo e Amauri Medeiros. 

 

Recife, 08 de Setembro de 2014. 

 

Aderaldo Alexandrino de Freitas 

Delegado da ADUFERPE-SIND. 


