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ATA DA QUINTA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DE DOIS MIL E DEZESSETE 

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezessete foi realizada a quinta Assembleia 
Geral Extraordinária de dois mil e dezessete 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 em exercício da ATENS UFRN Seção Sindical, Angela Lobo Costa, conforme 
Edital de Convocação publicado no dia treze de junho de dois mil e dezessete, nos termos 
dos Art. 22, Art. 23, Art.24 e Alt. 25, 1 0 I de seu Regimento Interno, convocando todos os 
servidores Técnicos de Nível Superior da UFRN, em primeira convocação às 9h, em 
segunda convocação às 9h30, no Anfiteatro A do Centro de Ciências Exatas e da Terra no 
Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Noñe - UFRN, com a seguinte 
Pauta: 1) Informes Gerais. 2) Informes sobre assuntos jurídicos. 3) Adesão à greve geral do 
dia 30/06/2017 como ato politico contra a reforma da previdência, reforma trabalhista e 
terceirização. 4) Assuntos diversos. Dando início à Assembleia, a Presidente em exercício, 
propôs uma inversão da pauta para que a Advogada Dra. Andreia Munemassa iniciasse pelo 
item dois da pauta devido a alguns compromissos e colocou em votação. A assembleia 
aprovou por unanimidade. Em seguida, a Dra. Andreia relatou a situação das várias ações 
coletivas que estão em trâmite. Alertou para dois casos de grande gravidade para os 
servidores: a) Tomamos conhecimento de processo de aposentadoria de servidores em que 
houve a determinação para a devolução de valores referentes ao abono de permanência. b) 
É também conhecido o fato de aposentadorias com contagem de tempo especial (fator 1.2 e 
1.4) que não estão sendo homologadas pelo Tribunal de Contas da União, obrigando os 
servidores a retornarem ao exercício para completar o tempo de serviço. A Advogada 
Andreia solicitou que os servidores apresentassem o Relatório Analítico de Aposentadoria, 
documento este que pode ser acessado pelo SIGRH, para uma análise no Plantão Jurídico 
da ATENS/UFRN. Retomando a palavra, a Presidente em exercício passou aos informes: 
Estão sendo confeccionados materiais gráficos para a divulgação das ações jurídicas e um 
folder institucional para distribuição com a finalidade de conquistar novos associados. No 
dia 07 de agosto de 2017, estaremos celebrando dez anos de vida da ATENS/UFRN e haverá 
um evento para comemorar a passagem. A Presidente do Sindicato Nacional Maria do 
Rosário Oliveira, levará ao Ministério do Planejamento o pleito de reposição salarial a partir 
de um estudo financeiro com o impacto sobre a folha de pagamento, que pretende abrir a 
discussão sobre as demandas dos TNS, tais como a quebra da matriz do PCCTAE, 
equiparando com a tabela dos médicos, ou a adoção da proposta da nova carreira. Em 
seguida foi colocada em discussão a adesão à greve do dia 30/06/2017. Após breve 
explanação da Presidente em exercício sobre o ponto e também quais as ações para o evento, 
a 
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proposta de adesão foi posta em votação sendo aprovada por unanimidade. Foi 
encaminhada uma reunião com Reitora para esclarecer os dois casos que poderão 
prejudicar os servidores e que foram acima elencados. E, não havendo outros 
assUntos a ser tratados, às doze horas a Vice-Presidente, no exercício da Presidência 
da ATENSUFRN Seção Sindical, agradeceu a presença de todos e deu a quinta 
Assembleia Geral Extraordinária de dois mil e dezessete por encerrada. E para 
constar, eu, Terange Utagori de Oliveira, secretário da ATENS/UFRN Seção 
Sindical, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pela Vice-Presidente da 
ATENS-UFRN Seção Sindical, no exercício da Presidência, Angela Lobo Costa. 

 

Presidente em exercício da ATENS-UFRN•  

                                                Angela Lobo Costa 

             

            Secretário da ATENS-UFRN:  

 

Teranege Utagori de Oliveira 


