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Secretaria de aposentad@x 2022-2025 

Ata de reunião 

 

Reunião  de :  Terceira reunião do Coletivo de 
Aposentad@s da Capital  

Data: 05/07/2022 

Local: SEPE – RJ (hibrída) Hora: 14 H 

Pauta: Informes 
Próximo boletim 
Proposta de calendário construído na última reunião da secretaria 
Balanço dos quase 3 meses da secretaria e perspectivas 
Intervalo para nosso lanche 
Plano de luta 

Participantes: 
 

Eliana pela SAP e mais 8 companheir@s que assinaram livro de presença 

Assuntos 
debatidos: 
 
 

Inicialmente a secretaria se desculpou por não conseguir o formato híbrido da reunião 
por falta de técnico para fazê-lo.  Em seguida, com a chegada do funcionário,  (por 
volta das 14;40)  tentamos iniciar o híbrido que não aconteceu por problemas técnicos. 
 
Coordenadoras Helenita e Duda deram informes.  A primeira sobre a audiência com a 
SEEDUC que aconteceria aquela tarde sobre Animadores Culturais e a segunda sobre 
nossos movimentos de tentativa de audiência com o Prefeito a partir da intermediação 
da Câmara d@s Vereador@s.    
 
Diante do primeiro informe houve o questionamento se na audiência com a SEEDUC 
iria alguém do coletivo dos animadores ao que a Coordenadora respondeu  sim e que 
o coletivo definiria a representante.    Não continuamos a discussão por não fazer parte 
da pauta.  
 
Informe da Regional I sobre o ato do Coletivo d@s aposentad@s realizado na Praça e 
a recepção muito positiva da população.  Houves, ainda, distribuição de carta à 
população distribuída aos presentes como motivador.   Regional IV também fez 
reunião do coletivo.  A Regional I entregou para a memória do coletivo um texto de 01 
de Setembro de 2009 para as memórias do Processo Nova Escola.  Trata-se de uma 
carta @s Deputad@s do RJ contestando a gratificação Nova Escola que destruía a 
paridade do  Plano de Cargos e Salários. 
 
Necessidade de nosso próximo boletim trazer o balanço dos 3 meses, o calendário, 
informes atualizados do jurídico e nosso Plano de lutas 
 
Para construção de políticas precisamos de dados atualizados e reais do Sepe RJ tanto 
da Rede Estadual quanto da Rede Municipal.   Apesar da Secretaria estar pedindo estes 
dados há quase 3 meses não conseguimos êxito.   Os dados apresentados no seminário 
da direção estão incompletos e, a partir dos quais, não é possível saber sequer o 
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número  dos aposentad@s filiados  das Redes.   A filiação apresentada no mesmo 
demonstrativo não nos ajuda a conhecer nosso real tamanho.  Lembrando de que sem 
os dados atualizados não conseguiremos realizar a mala direta proposta em reunião 
anterior.   O Sepe precisa ser mais célere na sua reestruturação.  Não é possível 
continuarmos engessados por falta de estrutura.   Informes do jurídico de fato 
atualizados e de fácil compreensão, dados reais sobre aposentad@s, valores de 
repasses reais e não apenas previsões.   Transparência precisa ser uma realidade em 
todos os dados de um dos maiores sindicatos do Brasil.  A Imprensa precisa se 
reformular para chegar de fato aos filiados e filiadas aposentadas e aposentados. 
 
Apresentação do calendário proposto pela SAP 
 
Pequeno vídeo mostrando as várias ações desse coletivo ao longo dos quase 3 meses 
(um pequeno ensaio com algumas fotos para nos situar).  Bastante ações realizadas 
mas necessitando de um maior envolvimento da categoria aposentada.  Tanto em 
relação aos antigos aposentad@s – a pandemia não acabou – quanto em relação aos 
novos aposentad@s que ainda não se engajaram na luta.  Lembrando de que nossa 
pauta é o Piso Nacional, concurso Público, CPI da PreviRio para além das dívidas que 
precisam ser pagas. 
 
Precisamos protocolar um Ofício no PreviRio para uma visita 
 
Necessidade de refazer nossa comissão para dar conta das demandas tendo em vista 
que a comissão tirada anteriormente não tem conseguido dar conta da tarefa da 
memória do coletivo conforme apontamos.    
 
Precisamos voltar à Câmara Municipal e protocolar  a carta @s vereador@s visto que 
até agora nossas reivindicações não foram atendidas   
 
 

Encaminhamentos 
e decisões: 
 
 
 

Não chamaremos mais reuniões híbridas até que tenhamos garantias de 
funcionamento.   Lembramos de que não vamos desistir desse formato que ainda é  
uma necessidade dada a crise sanitária em processo.  Precisamos dar solução 
imediata. 
 
Achamos importante que a nova direção esclareça a categoria sobre a situação d@s 
animador@s culturais para não continuarmos com o clima tenso sobre o assunto.  Não 
estamos num fórum para o debate mas ele acabou vindo à tona e percebemos que há 
muito mal entendido na discussão. 
 
Formas de atingir @s aposentad@s e trazê-l@s para o movimento. Inclusive nas 
próximas reuniões vamos recompor a comissão dos coletivos e propor inscrições 
prévias para as reuniões e plenárias. 
O calendário não previu reuniões da comissão propomos que se reúna 
quinzenalmente ou quando houver necessidade.  Pode ser, inclusive, remota. 
 
Vamos desenhando nosso  próximo boletim que deverá ser trimestral e disponível 
para mala direta. 
 
Tendo em vista que os e- mails solicitando  informações sobre os coletivos de Núcleos 
e Regionais não são respondidos, propomos uma plenária – com inscrição prévia - para 
conhecermos melhor a situação e começarmos a itinerância na Capital por aqueles 
locais desarticulados em relação aos aposentad@s.  Pode ser umas das tarefas da 
comissão “E por falar de saudade, onde anda você!  Nos parece que apenas as 
Regionais 6 e 7 não possuem coletivo.  Vamos confirmar.  Vamos buscar as nominatas 



 

 

 

das diferentes Regionais e Núcleos para confirmarmos onde não há secretaria de 
aposentad@s.    Nessa plenária gostaríamos de informes atualizados sobre a ação de 
defesa do SEPE como nosso sindicato. 
 
O coletivo pede que seja disponibilizado o link para acompanhar o conselho 
deliberativo já que é aberto, mesmo que não tenham direito a voto 
 
O coletivo concordou com o calendário.  Propomos  modificações necessárias quando 
houver no mesmo dia assembleia ou ato.   Sobre a proposta de data para o encontro 
houve desacordo em ser final de semana tendo em vista que, historicamente, 
acontece durante a semana.   Vamos continuar acumulando para as próximas 
reuniões. 
 
Sobre a CPD pediu-se um recadastramento.  Que os Núcleos e Regionais atualizem 
seus dados e os enviem.   Lembramos dos inúmeros problemas decorrentes em relação 
aos dados:   filiação sem desconto para o SEPE, caso de margem de consignado, por 
exemplo.  Descontos feitos acima do previsto.  Pedido de desfiliação não atendido, o 
que pode ocasionar ação contra o próprio sindicato. 
 
Sobre a questão da PreviRio, tiramos algumas ações:  enviar ofício pedindo uma  visita 
para conhecer a real situação da entidade.   Antes dessa visita,  convidar a 
representante, Jane, para alguns esclarecimentos na próxima reunião do coletivo (16 
de Agosto).  Tentaremos a presença da Carol da DIEESE  para fundamentar alguns 
dados importantes.  Ainda sobre Previdência:  resgatar, do último Encontro Estadual, 
o material sobre o assunto. 
 
Para as próximas reuniões iremos começar a pensar o Encontro Estadual d@s 
aposentad@s tendo em vista que, conforme proposta de calendário da secretaria,  
devemos começar os Encontros Regionais em Setembro para preparar o Encontro 
Estadual em Dezembro (2, 3 e 4 primeiro final de semana, sobre  o que não houve 
acordo) 
 
Importante a participação do coletivo na Assembleia e ato da Capital, no dia 02 de 
Agosto. 
 

Próxima reunião  
 

Excepcionalmente no dia 16 de Agosto tendo em vista que no dia 2 haverá assembleia 
e ato da Capital e o coletivo participará 


