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ATA DA 12a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ADCEFET-RJ. Aos 21 (vinte e um) dias do 
mês de setembro de 2015 (dois mil e quinze), no Auditório 1 da Unidade do Maracanã do CEFET/RJ, a 
partir das 13h (treze horas), em primeira convocação, e das 13h30min (treze horas e trinta minutos), em 
segunda convocação, conforme edital publicado no dia 16 (dezesseis) de setembro de 2015 (dois mil e 
quinze),  reuniram-se,  sob  a  presidência  do  professor  Alberto  Jorge  Silva  de  Lima  (Presidente  da 
ADCEFET-RJ), os docentes do CEFET/RJ. Os trabalhos foram abertos pelo presidente, convidando para 
compor a mesa diretora o professor Renato Domingues Fialho Martins (2o Vice-presidente da ADCEFET-
RJ) para secretariar. Imediatamente, o presidente leu o Edital de Convocação, com os seguintes pontos de 
pauta: 1 Informes; 2 Aprovação das contas da Adcefet-rj SSind de 2014; 3 Análise da intensificação 
da retirada de direitos dos servidores – congelamento de concursos, extinção do abono permanência 
e adiamento de reajuste salarial; 4 Adesão dos(as) professores(as) do Cefet/rj ao Dia Nacional de 
Paralisação em repúdio ao pacote de ajustes do Governo Federal, em 23/09, com participação em 
ato unificado; 5 Assuntos gerais. Após a aprovação da pauta, dando início ao primeiro ponto, Informes, 
o  professor Alberto destacou que aquela era  a   primeira  assembleia  da ADCEFET-RJ com os  novos 
diretores e novos membros do conselho de representantes já empossados, desde as últimas eleições e que 
tratava-se da primeira gestão da ADCEFET-RJ composta por uma maioria de diretores lotados fora do 
campus Maracanã. Em seguida, informou que os docentes recém ingressos no CEFET/ RJ e que vieram 
de outras instituições do serviço público podem reivindicar serem enquadrados no regime previdenciário 
anterior,  pois  a  ADCEFET-RJ  venceu  uma  ação  judicial,  em  primeira  instância,  que  garante  o 
cumprimento deste fato. Os desdobramentos jurídicos em outras instâncias são aguardados mais a frente. 
Continuando  os  informes,  o  professor  destacou  que  há  uma subcomissão  no  CEPE para  discutir  os 
critérios adotados para o afastamento para capacitação docente (especialização, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado) em decorrência de adiamento da discussão conquistado pela ADCEFET-RJ no final de 
2014. O professor também deu informes sobre o atual estado das greves em curso em diversas instituições 
federais  de  ensino  superior:  a  saída  da  greve  de  algumas  seções  sindicais,  a  discussão  sobre  a 
flexibilização da pauta do Andes-SN frente ao governo federal, a retirada da proposta de reajuste salarial 
aos servidores federais  de 20,3% em quatro anos por parte do governo. Por fim, o professor Alberto 
informou que houve uma reunião conjunta entre diretoria e Conselho de Representantes em 01/09/2015 
na qual foi formada uma comissão para construir uma proposta de organização da ADCEFET-RJ em torno 
de núcleos de base.  Dando início  ao segundo ponto de pauta,  Aprovação das contas da Adcefet-rj 
SSind de 2014, o professor Alberto destacou que tratava-se de um rito previsto em regimento e convidou 
o professor Ricardo Amar, tesoureiro da ADCEFET-RJ em 2014, para  prestar algumas informações e 
esclarecimentos  sobre  a  contabilidade  da  seção  sindical  no  ano  em  questão.  O  professor  Alberto 
aproveitou a discussão sobre as contas para informar que o acesso às contas bancárias da ADCEFET-RJ 
no Banco do Brasil havia sido bloqueado por conta de atrasos no registro de documentos no cartório, ação 
decorrente da transição para a nova direção da entidade e que, como solução emergencial, a Diretoria e o 
Conselho de Representantes haviam deliberado em reunião conjunta garantir o pagamento das despesas 
principais através de rateio solidário entre seus membros. Em seguida, não havendo nada mais a tratar  
sobre o ponto,  o professor Alberto encaminhou a aprovação das contas referentes a 2014, que foram 
aprovadas por unanimidade. Levantando questão de ordem, o professor Alberto propôs à assembleia a 
discussão conjunta dos pontos três e quatro, respectivamente, Análise da intensificação da retirada de 
direitos dos servidores – congelamento de concursos, extinção do abono permanência e adiamento 
de reajuste salarial; e Adesão dos(as) professores(as) do Cefet/rj ao Dia Nacional de Paralisação em 
repúdio ao pacote de ajustes do Governo Federal, em 23/09, com participação em ato unificado . 
Dando início a discussão, o professor Alberto informou sobre coletiva de imprensa na qual o governo 
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federal  informou  sobre  o  congelamento  de  concursos  em  2016,  o  envio  de  proposta  ao  legislativo 
prevendo o fim do abono permanência e o adiamento na concessão da parcela de reajuste salarial  de 
agosto para dezembro de 2016. Sobre este ponto em particular, o professor destacou que o adiamento no 
reajuste  configurava  um confisco  salarial  em relação  ao  que  havia  sido originalmente  proposta  pelo 
próprio governo federal e também alertou pelo risco de haver pedidos de aposentadoria em massa em 
virtude do fim do abono permanência, que, combinados à incerteza na realização de concursos, poderia 
precarizar as condições de trabalho com o aumento de carga horária. Para estimar o impacto dessas ações 
no CEFET/RJ, propôs como encaminhamento que a ADCEFET-RJ solicite à Administração do Cefet/RJ 
as  seguintes  informações:  Quadro  com  número  de  servidores  (especificando  docentes  e  técnico-
administrativos  em  educação)  em  atividade,  por  unidade;  Quadro  com  número  de  servidores 
(especificando  docentes  e  técnico-administrativos  em educação)  em atividade  que  recebem o  abono 
permanência, por unidade; Quadro com estimativa do número de servidores (especificando docentes e 
técnico-administrativos  em  educação)  que  atingirão  o  direito  de  se  aposentar  até  o  final  de  2016; 
Planilhada detalhada com o orçamento aprovado em março de 2015 (LOA 2015), com especificação dos 
recursos para custeio e capital (orçamento geral e por centros de custo); Planilha detalhada do orçamento 
após  os  cortes  orçamentários  anunciados  em junho e  julho  de  2015,  estimados,  segundo o  Governo 
Federal e algumas direções-gerais/reitorias, em 10% para custeio e 47% para capital (orçamento geral e 
por centros de custo). Em regime de votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.  Após debate 
sobre  o  ponto  de  pauta,  diante  do  reconhecimento  em  diversas  falas  acerca  das  dificuldades  de 
mobilização para garantir a paralisação no dia 23/09, foi encaminhada como proposta a manutenção das 
atividades  acadêmicas,  com  adesão  às  atividades  unitárias.  Em  regime  de  votação,  a  proposta  foi 
aprovada pela ampla maioria,  com uma abstencão. Dando início ao último ponto de pauta,  Assuntos 
Gerais, a mesa coordenadora do trabalhos encaminhou a proposta de realização e nova assembleia em 
06/10, pautando os cortes no orçamento e a retirada de direitos. Em regime de votação, a proposta foi 
aprovada  por  unanimidade.  Não  havendo  mais  assuntos  a  serem  tratados,  a  AGE  foi  encerrada  às 
16h30min (dezesseis horas e trinta minutos). Eu, professor Renato Domingues Fialho Martins, lavrei a 
ata, que vai por mim e pelo presidente da mesa, professor Alberto Jorge Silva de Lima, devidamente 
assinada.


