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Plenária da Adunesp discute 
propostas para 2017

 No dia 13/01/2017, a Adunesp realizou uma 
Plenária Ampliada em sua sede, em São Paulo. Antes 
mesmo dos informes, o Prof. Dr. Augusto Massayuki 
Tsutiya, advogado e ex-membro da diretoria da Adu-
nesp Central, fez uma palestra para todos os presen-
tes sobre falácia do déficit nas contas da Previdência 
Social. Após a sua exposição, o professor Augusto, à 
convite da Plenária, se disponibilizou para fazer nova 
palestra, mais detalhada, a ser gravada e divulgada 
para todos os interessados, com o objetivo de sociali-
zar o debate sobre a previdência; fomentar a partici-
pação dos docentes na luta contra a reforma da pre-
vidência anunciada pelo governo Temer; e sensibilizar 
os novos docentes que serão ainda mais prejudicados.

Na plenária, efetivamente, estiveram presentes co-
legas de 12 campi da Unesp (Araraquara, Assis, Bau-
ru, Botucatu, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Instituto 
de Artes, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, São 
José do Rio Preto e Sorocaba), num total de e 25 do-
centes.

A principal pauta foi a atuação do Chapão no ano 
de 2016 e propostas para 2017. Tendo como base a 
Carta do Chapão, assinada por todos os membros, a 
plenária deliberou que as seguintes ações são priori-
tárias para a atuação nos colegiados:

1. Promover a escolha, em cada colegiado central, de 
um(a) colega do Chapão que ficará encarregado(a) de 
fazer um relato da reunião para divulgação para co-
nhecimento geral da comunidade;

2. Solicitar que os(as) integrantes de cada órgão cole-
giado estudem o programa de gestão da nova reitoria 
e avaliem o que se planeja para o ensino, pesquisa, 
extensão e administração, buscando identificar con-
tradições entre o modelo de universidade proposto 
pela nova gestão e o que defendemos, de modo a orga-
nizar as propostas do chapão;

3. Acompanhar a elaboração das atas das reuniões 
dos colegiados, especialmente no que diz respeito aos 
assuntos e decisões importantes, de modo a constar 
o registro das posições expressas pelos membros do 
Chapão

4. Promover uma articulação da Adunesp para as 
próximas eleições de modo a eleger representantes 
docentes para o CO. Existe espaço para eleger repre-
sentantes docentes no CO de modo a aumentar signi-
ficativamente a representatividade do sindicato neste 
decisivo órgão;

5. Organizar um boletim da Adunesp sobre a atuação 
dos membros do chapão;

6. Realizar manifestações em todos os órgãos cole-
giados, com inclusão em ata, acerca da existência de 
uma comissão do Cade para o acompanhamento da 
execução financeira da Unesp, 
cujo objetivo é coletar infor-
mações precisas sobre das 
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trajetórias percorridas pelos 
recursos financeiros dentro da 
nossa universidade, bem como 

colecionar subsídios para melhor qualificar as discus-
sões quando da apreciação do orçamento da Unesp;

7. Considerar as deliberações de cada órgão colegiado 
em articulação com os demais órgãos, principalmente 
em relação às informações sobre orçamento e execu-
ção financeira;

8. Denunciar e protestar contra os casos de recusa, 
por parte de algumas unidades, de fornecer recursos 
para o custeio necessário os membros dos colegia-
dos centrais e solicitar providências urgentes da ad-
ministração central da Unesp no sentido de garantir 
as condições adequadas para que todos os membros 
de todos os colegiados centrais possam exercer o seu 
mandato;

9. Pautar o custeio dos membros dos colegiados cen-
trais nas congregações;

10. Solicitar recursos para o custeio da participação 
nas reuniões dos colegiados centrais em suas unida-
des por meio de ofício cujo teor será fornecido pela 
Diretoria da Adunesp mediante consulta à Assessoria 
jurídica do Sindicato;

11. Realizar 4 reuniões presenciais durante o ano de 
2017 com os membros do Chapão por meio de Plená-
rias Estaduais, se necessário;

12. Editar 4 boletins informativos sobre a atuação do 
chapão;

Além desses encaminhamentos, a Plenária delibe-
rou por encarregar a Diretoria da Adunesp Central 
de :

(i) Organizar seminários de formação política 
com o tema: “O Projeto de Bolonha, modelo de univer-
sidade e o enxugamento dos currículos”;

(ii) Constituir a delegação que participará do 36o 
Congresso do Andes que será realizado em Cuiabá de 
23/01/2017 a 28/01/2017;

(iii) Desencadear a realização do VII Congresso da 
Adunesp de 24 à 26 de março deste ano de 2017 com 
a seguinte pauta: (1) Análise conjuntura: (2) Questões 
organizativas e (3) Plano de lutas.

Nesta Plenária os(as) representantes da comuni-
dade docente manifestaram a sua disposição para a 
luta em defesa da nossa universidade autônoma, PÚ-
BLICA, laica, com ensino de qualidade e socialmente 
referenciada, além de um grande senso de responsa-
bilidade pela preservação deste imenso patrimônio do 
povo paulista e brasileiro que é a Unesp.
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 A Falácia da Derrocada da 
Previdência Social Brasileira

No artigo do professor Augusto Massayuki Tsutiya, 
pretende-se demonstrar a falácia da existência de dé-
ficit gigantesco nas contas Previdência Social, que po-
derá no futuro faltar com o pagamento de benefícios 
dos segurados.

Leia o artigo completo em:

http://www.adunesp.org.br/atx/arquivos/arqAdunesp--
16-01-2017--587d0b25598fe.pdf


