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ATA DA 157a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ADCEFET-RJ. Aos 17 (dezessete)
dias  do mês de dezembro de 2015 (dois mil  e  quinze),  no Auditório 1 da Unidade do Maracanã do
Cefet/RJ, a partir das 17h (dezessete horas), em primeira convocação, e das 17h30min (dezessete horas e
trinta minutos), em segunda convocação, conforme edital publicado no dia 11 (onze) de dezembro 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  (2°
Vice-presidente da Adcefet-rj) para secretariar. Imediatamente, o presidente leu o Edital de Convocação,
com os  seguintes  pontos  de  pauta:  1 Informes;  2  Inconstitucionalidade  da adesão automática  ao
Funpresp e orientações aos novos professores; 3 Aprovação da Política de Organização Sindical da
Adcefet-rj (regulamentação dos núcleos de base e fomento aos comitês locais de mobilização); 4
Aprovação de tese da Adcefet-rj  para o 35º  Congresso do Andes-SN (RSC para aposentados e
professores da Carreira do Magistério Superior); 5 Discussão das teses do Tema 1 (Movimento
docente, conjuntura e centralidade da luta) do Caderno de Textos do 35º Congresso do Andes-SN; 6
Escolha dos delegados e observadores da Adcefet-rj para o 35º Congresso do Andes-SN. 7 Assuntos
gerais. Após a aprovação da pauta, dando início ao primeiro ponto,  Informes, a mesa apresentou, em
linhas  gerais,  a  proposta  do  governo  federal  de  reestruturação  da  carreira  docente,  que  está  sendo
analisada pelo ANDES-SN e debatida nas reuniões do setor das IFE. Em seguida, o professor Romulo
tratou da questão que envolve os trabalhadores terceirizados da UFRRJ, em greve por atrasos nos salários,
e solicitam apoio de entidades. O professor também passou informações sobre os 23 ativistas processados
nas manifestações de 2013. Ao iniciar o segundo ponto, Inconstitucionalidade da adesão automática ao
Funpresp e orientações aos novos professores, a mesa informou que a Adcefet-rj venceu, em primeira
instância,  o  processo  judicial  que  trata  da  manutenção  do  regime  previdenciário  anterior  para  os
servidores oriundos de outras administrações  públicas  (federal,  estadual  e municipal),  sem quebra de
vínculo. A administração do Cefet/RJ perdeu o prazo para contestar. O processo aguarda o despacho do
juiz. O não cumprimento da decisão judicial implica em pagamento de multa pelo Cefet/RJ. O Andes-SN
tem  atuado  para  que  a  Justiça  reconheça  a  inconstitucionalidade  da  adesão  automática  dos  novos
servidores  ao  FUNPRESP. A assessoria  jurídica  da  Adcefet-rj  preparou  uma  orientação  aos  novos
professores,  que  tomaram  posse  após  04/11/2015,  procurando  garantir  que  o  DRH  do  Cefet/RJ  os
desvincule  do  FUNPRESP. Em  regime  de  votação,  após  proposta  do  professor  Renato  Martins,  a
assembleia aprovou a solicitação dos contatos dos novos docentes do Cefet/RJ de modo a promover uma
reunião e tratar da FUNPRESP e outras questões referentes à Adcefet-rj. No terceiro ponto, Aprovação
da Política de Organização Sindical da Adcefet-rj, após a apresentação, pela mesa, do documento que
trata da nova política de organização da Seção Sindical e amplo debate, houve, por parte do professor
Renato  Martins,  proposta  de  alteração  visando  garantir  que  no  caso  de  deliberação  sobre  greve  a
assembleia geral não poderá ser realizada em regime permanente, ou seja, deverá ser realizada em um
único local com início e término no mesmo dia. Em regime de votação, a assembleia aprovou, com a
inclusão da proposta de alteração, a regulamentação dos Núcleos de Base e o fomento aos Comitês Locais
de Mobilização. O documento aprovado segue em anexo. O quarto ponto tratou da Aprovação de tese da
Adcefet-rj para o 35º Congresso do Andes-SN. Após contextualização e leitura do texto pela mesa, a
assembleia aprovou a tese da Adcefet-rj ao 35° Congresso do Andes-SN que defende a implementação da
RSC  (Reconhecimento  de  Saberes  e  Competências)  para  aposentados  e  professores  da  Carreira  do
Magistério Superior. Os pontos cinco e seis (Discussão das teses do Tema 1 do Caderno de Textos do
35º Congresso do Andes-SN e Escolha dos delegados e observadores da Adcefet-rj para o citado
Congresso) foram discutidos em conjunto. Os delegados escolhidos foram os seguintes: Delegado da
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diretoria:  Renato Domingues  Fialho Martins,  Observador/  Suplente  de delegado da diretoria:  Alberto
Jorge Silva de Lima, Delegados representantes da base: Rômulo de Souza Castro, Valena Ribeiro Garcia
Ramos, Caroline Araújo Bordalo, Keila Lúcio de Carvalho e Leonardo Diniz do Couto. Em relação à
deliberação sobre o Tema 1 do congresso (Movimento docente, conjuntura e centralidade da luta), após
debate, a proposta aprovada foi a inclusão de um texto substitutivo aos TRs 5 e 8, contendo os seguintes
eixos: 1) A luta contra a terceirização, 2) A luta contra a lei antiterrorista; 3) A luta contra o ajuste fiscal,
em defesa de educação e saúde públicas; 4) A construção da greve geral, tendo o ENE (Encontro Nacional
da Educação) como espaço de construção, com delegados eleitos pela base. Não havendo mais assuntos a
serem tratados,  a  AGE foi  encerrada  às  20h  (vinte  horas).  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.


