
 

ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SEÇÃO SINDICAL DO ATENS SINDICATO NACIONAL 

ATENS/UFRN S. Sind. 

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2016 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis foi realizada a segunda Assembleia Geral 

Extraordinária de 2016 da Associação dos Técnicos de Nível Superior da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível 

Superior das Instituições Federais de Ensino Superior, convocada pela Presidente da ATENS 

UFRN S. Sindical, Angela Lobo Costa, conforme Edital de Convocação publicado no dia 30 de 

Agosto de 2016, nos termos dos Art. 22, Art. 23, Art.24 e Art. 25, 1 0, I de seu Regimento Interno, 

convocando todos os Técnicos de Nível Superior da UFRN, em primeira convocação para as 9h00, 

em segunda convocação para às 09h30, no Anfiteatro "A" do Centro de Ciências Exatas e da Terra 

- CCET, no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, com a 

seguinte Pauta: l) Informes Gerais; 2) Informes sobre ações judiciais em andamento. 3) Informes 

sobre as ações judiciais coletivas ganhas: pensionistas e contribuição previdenciária sobre a aph - 

serão apresentados pela assessoria jurídica. 4) Debate sobre ações para a defesa dos direitos dos 

servidores públicos federais, frente às propostas de alterações da legislação que tramitam no 

congresso. 5) Assuntos Diversos. A pauta foi aprovada por unanimidade. 1) Informes Gerais: a) 

A Presidente fez uma breve síntese sobre o seminário do dia 24 de agosto. Enfatizou a 

apresentação muito esclarecedora do Dr Paulo Menezes sobre a carreira dos servidores. Falou 

sobre a nossa filiação à Central Sindical Pública. A Presidente informou detalhadamente a origem 

da Central Sindical Publica a sua abrangência dentro do movimento sindical e as vantagens da 

nossa adesão à referida Central. 2) Informes sobre as ações judicias: A Presidente passou a palavra 

a advogada Andreia Munemassa para os seus comunicados e orientações a respeito das ações 

coletivas e individuais em transcurso no momento que são: PSS sobre a APH; auxilio transporte; 

paridade pensionistas; devolução do imposto de renda sobre o abono de permanência; Urpinha 

VBC. 4) Dra Andreia abordou a agenda do governo que está no Congresso Nacional e que afeta 

a todos os servidores no que diz respeito aos seus direitos. A Presidente informou que existe uma 

agenda do FONASEFE, Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais, para a 

construção da jornada de lutas rumo à greve geral do ftincionalismo público e defesa dos serviços 

públicos. A greve será para setembro. Aproveitando o momento Dra Andreia explicou todos os 

passos necessários, para dentro da legalidade, declarar uma greve. Edilson alertou para a 

necessidade de se preparar a base do sindicato para o convencimento de uma greve. Marjorie 

reforçou a necessidade de se preparar as bases e procurar parceria com a ADURN para que a greve 

seja unificada. Em regime de votação sobre a posição da ATENS/UFRN - Seção Sindical para o 

apoio da assembleia à pauta do FONASEFE em relação às propostas de lutas em defesa do serviço 

público e da educação superior pública, o resultado foi o que segue: FAVORÁVEIS à agenda 

proposta pelo Fórum 
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Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais — FONASEFE aprovada por 

unanimidade, com uma abstenção. Em regime de votação em bloco as propostas de mobilização: 

FAVORAVEIS a desenvolver uma pauta local para fortalecer a adesão à uma possível greve 

unificada dos Servidores Públicos Federais, com ações definidas para: (1) buscar a unidade com 

os demais sindicatos representantes dos servidores da UFRN (ADURN - docentes e SINTEST - 

servidores) para organizar uma pauta única de debates; (2) promover visitas setoriais para debater 

com os servidores sobre as ameaças aos direitos dos servidores públicos, assim como a PEC 241 

e a reforma da Previdência; (3) criar grupo de whats app com os TNS para manter informação 

atualizada; (4) produzir e veicular nas mídias alternativas (e-mail, whats app, facebook, site 

institucional) vídeos de curta duração sobre as propostas que tramitam no Congresso e as 

consequências para o serviço público. 5) Assuntos diversos: A Presidente alertou para a 

necessidade de assembleias setoriais e, para isso, revitalizar o Conselho de Representantes que 

podem mobilizar os TNS nos seus setores de trabalho. E não havendo outros assuntos a serem 

tratados, às doze horas, a Presidente da ATENS-UFRN S.Sind., agradeceu a presença de todos e 

deu a segunda Assembleia Geral Extraordinária de 2016 por encerrada. E para constar, eu, 

Terange Utagori de Oliveira, secretário da ATENS-UFRN, lavrei a presente ata que será assinada 

por mim, e pela VicePresidente da ATENS-UFRN em exercício da Presidência. 

Vice-Presidente da ATENS-UFRN em exercício da Presidência: 

 

 

         Angela Lobo Costa 

 

 

 Secretário da ATENS-UFRN:   

 

     

                  Teranege Utagori de Oliveira  

 


