Camaquã, 25 de Abril de 2017.
Ofício N° 01/2017

Assunto: Considerações sobre Assembleia Sindical SINASEFE Seção IFSUL

Prezados Diretores (as),
Eu, Romulo Duarte Paulsen, servidor público e filiado ao SINASEFE, Seção Sindical
IFSUL, devidamente embasado no Regimento desta entidade venho manifestar minhas
considerações sobre a Assembleia Sindical da Seção SINASEFE IFSul em que estive presente no
dia 24/04/2017.
Na Assembleia Geral do referido dia 24, as Coordenadoras de Ação Daiani Luche e Stela
Maris Pinheiro Lopes comporão a mesa e dirigiram os trabalhos conforme presenciamos e
aprovamos. Dentro do início da AG presenciei uma inclusão de pauta que julgo ser indevida e
questiono através desse ofício, pois acredito que a mesma não seja legal, não foi mencionada na
convocação e, consultando o Regimento da Seção, precisamente no Artigo 19 e Artigo 21 desta
entidade sindical temos o que segue:
“Art.19. A AG será convocada por qualquer Coordenador(a) da
Coordenação de Políticas de Ação e Organização da Seção
Sindical, através de edital que fixará local, dia e hora da reunião,
bem como os assuntos constantes da ordem-do-dia. O edital será
afixado na sede da Seção Sindical, em lugar visível, e nas
dependências da Escola, em locais apropriados à sua ampla
divulgação, devendo ser enviado aos(às) aposentados(as),
individualmente, pela via postal, tudo com antecedência de 5
(cinco) dias.
Parágrafo Único: Nos casos de urgência, para não colocar em
risco direitos ou interesses dos sindicalizados, a publicação e o
envio do edital poderão efetuar-se com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas.
Art. 21. A AG só poderá deliberar sobre assunto constante da
ordem-do-dia.”

Diante do exposto acima, pela minha percepção solicito que retirem toda e qualquer
deliberação da assembleia diante da pauta inclusa com o nome de “Problema com seu Zé” ou
algo similar e, que se apure essa inclusão de pauta indevida, apurando também, a
responsabilidade desta inclusão, pois, a meu ver, esta inclusão está infringindo o que está
devidamente registrado no Regimento dessa entidade.
Embora possa haver algum desconforto dos diretores, como sindicalizado eu tenho o
direito e o dever de me expressar formalmente quanto a qualquer dúvida que venha surgir ou
quanto a qualquer possível ilegalidade presenciada bem como, repudiar ações indevidas de
quaisquer integrantes da gestão que desconheçam o que está explícito no Regimento dessa
seção e o desprezem como fez a integrante da mesa condutora dos trabalhos, notavelmente não
dando a mínima para que esta escrito no Regimento e afirmando que a assembleia delibera e
ponto final, desqualificando o que está explícito no papel.
Fica a pergunta: Temos regimento para que?
Na pauta amplamente divulgada a todos os filiados desta entidade conforme imagem
abaixo, não apresenta nenhuma outra inclusão de pauta na ordem do dia, a imagem em anexo foi
retirada da página da seção no facebook:

Fonte:
https://www.facebook.com/IFSulSINASEFE/photos/a.1423687584580234.1073741829.1421844584764534/1880686382213683/?type=
3&theater

Gostaria também de manifestar também o meu repúdio ao “circo montado” por algumas
pessoas que alegaram ser manipulados, pessoas estas que aparentemente são maiores de idade,
pessoas experientes e usaram o espaço para apressar as discussões das pautas propositalmente
para dar espaço a uma pauta colocada no início da assembleia. Pauta esta que não foi divulgada
previamente conforme regulamenta o Regimento e que vinha de encontro ao interesse de
proteção ao emprego do seu Zé e nitidamente dar espaço aos presentes na assembleia poderem
atacar uma das Coordenadoras de Ação desta seção.
Foi notável que a grande maioria dos sindicalizados presentes deixou claro que foi
chamado para defender o seu Zé, os demais “bocós” como eu, servidor que sai de Camaquã
apreensivo em discutir as pautas, me senti mais uma vez desprezado pela grande maioria dos
presentes na AG, não sabendo de nada do que estava acontecendo e sem saber dessa pauta
com brevidade, não tivemos nenhuma explanação compreensível além de chororôs e defesas
quanto a pessoa do “seu Zé”, sofri novamente ao ouvir em diversos discursos que nós servidores
de campus novos, somos minoria dentro do sindicato mais uma vez, com o intuito de menosprezar
a nossa capacidade sindical.
Não me sinto à vontade em representar essa base da Seção Sindical IFSul na próxima
PLENA e nem em nenhuma outra enquanto estivermos presenciando esse tipo de conduta suja,
opressora e perseguidora por um grupo que se intitula ser “os mais antigos” que acham que tem o
poder de mandar e deliberar dentro da seção.
Coloquei meu nome a disposição para ir a Plenária Nacional representando a Base da
Seção Sindical e foi aprovado pela AG, mas, neste ofício estou retirando a minha disponibilidade
de ir, pois, tenho vergonha de todos os absurdos que ouvi e vivenciei na última assembleia, ir a
Brasília a troco de quê? Ir levar o que presenciei na assembleia? Ainda tenho noção do que faço,
portanto retiro meu nome.
Não sou melhor que nenhum colega não tem competência alguma para julgar e crucificar
quem quer que seja sem oferecer ao acusado amplo direito de defesa. Em minha opinião,
presenciei uma postura antiética dessas pessoas que fazem parte de um grupo de diretores
sindicais e que deram nitidamente nessa AG uma facada nas costas em uma companheira de luta,
grupo este que era tão bonito dentro do nosso sindicato.

Com pesar presenciei e não concordo com a série de ataques a coordenadora tão citada
por muitas pessoas na assembleia devidamente gravada em imagens e que foi transmitida nas
redes sociais, coordenadora que está presente diariamente dentro do sindicato. Não posso
concordar com os ataques, não compactuo com a forma de exposição do nome da Coordenadora
de ação Maria Lúcia e também discordo totalmente da exposição de uma situação interna com um
funcionário, o qual eu particularmente conheço apenas por “seu Zé”.
Sempre fui bem recebido por todos no SINASEFE, bem atendido e reconheço que o “seu
Zé” é importante e deve continuar dentro do nosso sindicato enquanto tiver vontade e
disponibilidade para colaborar com todos os sindicalizados, pois, tem muita experiência e pode
sim ajudar e ensinar outras pessoas sobre os trâmites da função, colaborando para que o nosso
sindicato nunca pare, porém, acredito que o trabalho deve ser revisto, adequado e remunerado
conforme a produtividade do mesmo.
Apoio a contratação de novas pessoas para trabalhar dentro da secretaria, pois, a uns
anos atrás muitas fichas de filiação estavam ficando dentro das gavetas, muitos atendimentos
estavam sendo ruins e, nesse ponto não culpo os dois trabalhadores que desempenham a mesma
função a anos porém, é preciso sim uma melhoria no atendimento e uma melhoria na
informatização dos processos, gosto muito de todas as pessoas que trabalham dentro desse
sindicato e, com certeza quero continuar ver todos trabalhando saudavelmente.
Aproveito o ensejo para manifestar meus votos de estima e consideração a todos os
diretores sindicais da Seção Sindical IFSul e a todos os queridos trabalhadores que nos ajudam
no dia a dia.

Atenciosamente,

Romulo Duarte Paulsen

