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ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2016 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis foi realizada a terceira 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, Rosa Cavalcante da Costa, conforme Edital de Convocação publicado no dia 

03 de novembro de 2016, nos termos dos Art. 22, Art. 23, Art.24 e Art. 25, 1 0, inciso I de seu 

Regimento Interno, convocando todos os Técnicos de Nível Superior da UFRN, em primeira 

convocação para as 91100, em segunda convocação para às 09h30, no Auditório da 

Superintendência de Infra Estrutura - SIN, no Campus Central da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, com a seguinte pauta: 1) Informes Gerais; 2) Informes sobre ações 

judiciais em andamento; 3) Posição da ATENS/UFRN S. SIND sobre as paralizações dos dias 11 

e 25 de novembro de 2016; 4) Eleição de delegados da ATENS/UFRN S. SIND para 0 Congresso 

do ATENS Sindicato Nacional, a ser realizado no período de 14 a 17 de dezembro de 2016 em 

Belo Horizonte/MG; e, ainda, 5) Assuntos Diversos. As 9h30, em segunda chamada, a presidente 

abriu os trabalhos e convidou o Secretário Geral Terange Utagori de Oliveira para fazer a leitura 

do Edital de convocação da AGE. Após a leitura, a pauta foi colocada em votação, sendo aprovada 

por unanimidade. Dentro do primeiro ponto de pauta, 1) Informes Gerais, a) a Presidente 

apresentou os informes sobre o andamento do processo da Carta Sindical do ATENS-SN, que 

tramita no Ministério do Trabalho e Emprego, onde estão sendo analisadas as impugnações; b) 

foram apresentados detalhes sobre o I Congresso Nacional do ATENS-SN nos dias 15, 16 e 17 de 

dezembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG; c) a Mce-Presidente Ângela Lobo Costa 

informou que o ATENS/UFRN S. SIND esteve presente à reunião do Conselho Universitário da 

UFRN — CONSUNI, realizado no dia 3 de novembro de 2016, quando foi lançada uma nota 

contra o Projeto de Emenda Constitucional - PEC 241/2016, na qual oficialmente se pronunciou 

em nome da Sessão Sindical; d) a ATENS-UFRN S SIND esteve presente na Audiência Pública 

na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, onde foi redigida uma Carta Aberta da Saúde 

Pública contra a PEC 241/2016, a qual foi assinada por esta Sessão Sindical; e) em Brasília/DF, a 

assessora jurídica, Dra. Andreia Munemassa, esteve representando o ATENS-SN numa audiência 

pública contra a PEC 241/2016 a convite do Senador Paulo Pain/PT-RS; f) também foi informado 

que o ATENS-SN participa da Frente Parlamentar de Análise da PEC 241/2016, agora denominada 

PEC 55/2016, ao tramitar no Senado Federal; g) e, finalmente, os presentes foram informados 

sobre a reunião realizada no dia 08/11/16, no Hospital Universitário Onofre Lopes, Campus da 

Saúde, quando foram escolhidos dois (02) representantes da área de saúde, Maria Coeli (titular) e 

Djailson Delgado (suplente), para compor o Conselho de Representantes desta Seção Sindical. 

Dando continuidade aos trabalhos, no ponto 2) Informes sobre as ações judicias em andamento, a 

palavra foi passada ao Advogado Matthaus Henrique de Góis Ferreira, que apresentou o 

andamento das ações judiciais coletivas que defendem os técnicos de nível superior que estejam 

sindicalizados na ATENS/UFRN S SIND, a saber: a) Cobrança do IRPF sobre Adicional sobre 

Plantão Hospitalar - foi proferida sentença de parcial procedência, e o processo atualmente  
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encontra-se em grau de recurso; b) Auxilio transporte — foi proferida sentença de parcial 

procedência, e o processo atualmente encontra-se em grau de recurso; c) Pensionistas 

 

tratamento paritário nos reajustes de vencimento - processo em fase inicial e ainda no aguardo de 

prolação de sentença; d) Devolução do IRPF descontado sobre o terço das férias, licença prêmio, 

férias vencidas e não gozadas, férias vencidas transformadas em pecúnia - prolação de sentença 

procedente nessa ação e o processo encontra-se em fase de recurso; e) URPinha/1988 em fase de 

execução — inicialmente sendo realizada exceção com alguns poucos beneficiários, de forma que 

sejam observados os rumos dessa execução; f) Contribuição previdenciária (PSS) sobre um terço 

de férias — foi lavrada sentença de procedência e o processo atualmente encontrase 

sobrestado/suspenso em função de ter o STF recebido processo com idêntico objeto no qual foi 

reconhecida a existência de repercussão geral, assim, o processo continuará com mesmo status até 

que o STF assente seu posicionamento sobre a matéria; g) Reajuste do Vencimento Básico 

Complementar-VBC, sentença de improcedência — é aguardado o retorno dos autos à vara de 

origem. Após a explanação, o Dr. Matthaus respondeu às questões dos presentes. Na condução do 

item, 3) Posição da ATNS/UFRN Seção Sindical sobre as paralizações dos dias 11 e 25 de 

novembro de 2016, a Presidente Rosa Cavalcante da Costa, apresentou a nota técnica da Assessoria 

Jurídica que recomenda a adoção de paralizações e a impossibilidade de decretação de greve nos 

próximos dias. Em seguida, falou Angela Lobo Costa sobre a avaliação feita pela Adv. Andreia 

Munemassa com relação a posição do Supremo Tribunal Federal — STF em favor do corte do 

pagamento dos dias parados pela greve dos servidores públicos e essa avaliação da nossa assessoria 

jurídica poderá ser vista no site www.atensufrn.orghr e também foi enviada ao fórum-

ns@ccet.ufrn.br; e em seguida foi posto em votação as paralisações dos dias II e 25 de novembro 

de 2016, que foi aceita por aclamação. 4) Eleição de delegados da ATENS/UFRN Seção Sindical 

- foram apresentados os nomes dos 3 delegados que irão representar a ATENS-UFRN S SIND no 

1 Congresso Nacional da ATENS-SN, de 15 até 17 de dezembro de 2016, em Belo Horizonte/MG. 

Os postulantes a delegado - José Aguiar do Nascimento, Angela Lobo Costa e Edilson Tavares, 

que foram aceitos e aprovados por aclamação. 5) Assuntos diversos: Em seguida, foi proposto por 

Edilson Tavares que seja realizada uma Assembleia Geral Extraordinária — AGE até a primeira 

semana de dezembro de 2016 para discutir as mudanças no Estatuto da ATENS-SN, que será um 

dos assuntos de pauta no I Congresso, em Belo Horizonte, proposta aceita por unanimidade. Jô 

Carvalho e Edilson Tavares propuseram e se comprometeram a organizar um grupo de whatsapp 

para todos os sindicalizados do ATENS/UFRN S. SIND., cumprida a pauta de trabalhos e nada 

mais havendo a tratar, a presidente Rosa Cavalcante deu por encerrada a terceira Assembleia Geral 

Extraordinária de 2016 e, para constar, eu, Terange Utagori de Oliviera, secretário da 

ATENSUFRN S. SIND. lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pela Presidente. 
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