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- 25/3, terça-feira: Nova reunião do F6, na sede da Adusp, às 10h, para avaliação do retorno das assembleias,
na perspectiva de fechamento da Pauta neste dia.
- 28/3, terça-feira: Protocolo da Pauta Unificada junto à presidência do Cruesp, que se encontra na Unicamp.

Na plenária estadual da Adunesp realizada em Presidente Prudente, no dia 12/3/2015, foi
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Prudente incumbiu o presidente da Adunesp, Prof. João da Costa Chaves Júnior, de entrar em conao que foi enviado à Alesp. Além de um expressivo rebaixamento nas tabelas salariais, vários direitos foram
tato com a vice-reitora, Profa. Marilza Vieira Cunha Rudge, presidente do CEPE, para que tomasse
cortados: licença maternidade de 180 dias para as celetistas, Sexta Parte, auxílio alimentação, auxílio
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Prudente, a Adunesp solicitou aos conselheiros do CEPE que dessem início ao procedimento para
autoconvocação do Colegiado para segunda-feira próxima, dia 23/3/2015, às 9h, por videoconferência, com a seguinte pauta: definição de novo prazo de entrega para os relatórios anuais e trienais
e registro do período de greve.
O assunto está assim regulamentado no regimento do CEPE:
- Alínea XI do artigo 2º: Cabe à sua presidência “convocar as sessões, mesmo quando por solicitação de pelo menos 1/3 dos membros do Colegiado”;
- Parágrafo único: “No caso de recusa do Presidente da convocação da sessão com base em solicitação de pelo menos 1/3 dos membros, essa será subscrita pelos que a convocaram”.
O pedido (segue modelo em anexo a este boletim), assinado por um terço dos conselheiros,
foi enviado à vice-reitora e à Secretaria Geral hoje, 20/3.

Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

