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Secretaria de aposentad@x 2022-2025 

Ata de reunião 

Reunião:  Terceira reunião do Coletivo de 
Aposentad@ Estadual 

Data: 12/07/22 

Local: SEPE- RJ Hora: 9:30 

Pauta: Acolhimento com  café da manhã e um pouco de música 
Mais uma vez a secretaria se desculpa por não conseguir o formato híbrido para 
reunião também desse coletivo, conforme havíamos acordado desde Maio  
Homenagem ao companheiro, Osmir, pela sua passagem hj (Gesa e Penha) 
Informe Processo Nova Escola pela Dra Elaine 
Perguntas e respostas à advogada 
Conjuntura 
Calendário anual 
Balanço dos três meses e perspectivas da SAP (vídeo no grupo whatsapp - faltou 
tecnologia) 
Planos de luta 
 

Participantes: 
 

Eliana, Graciete e Luís pela SAP e mais de 63 assinaturas no livro de presença 

Assuntos 
debatidos: 
 
 

A coordenação da mesa começa saudando a tod@s, homenageando companheiro 
Osmir, pede às companheiras para falarem um pouco de sua história no coletivo.  
Continuaremos o legado de lutas!  Pelo companheiro e tod@s que lutaram p que 
estivêssemos aqui agora.  
 
Saudação da companheira da Coordenação Estadual, Helenita, justificativa das 
ausências d@s demais coordenadores por conta das diferentes lutas em processo.  
Niterói hoje está com  Assembleia e atos, p.ex. 
 
Graciete começa o informe da audiência na PGE:  seria uma audiência apenas para a 
Coordenação Geral  SEPE- RJ no entanto alguns coordenadores cederam seus lugares 
para outros companheir@s por achar que estariam representad@s.  Compareceram 
Graciete no lugar do Diogo, Doroteia no lugar da Duda e o diretor do jurídico, Flávio e 
a Rose da Coordenação geral.  Fez questão de afirmar que o acordo foi de fato   uma 
vitória da categoria, vamos continuar a pressão para a pronta homologação. 
 
Informe da Dra Elaine:   o acordo ainda não foi homologado, até a presente data, para 
a SEEDUC expedir a listagem com as contas d@s aposentad@s e o cartório começar a 
execução dos pagamentos, direto nas contas d@s aposentad@s.    Temos acordo com 
a desistência da reclamação, que será julgada até dia 25 de Julho, caso  haja pronta 
homologação do acordo.   Não temos acordo com a extinção do Processo visto que 
existem outras solicitações em curso.  Com a extinção do Processo, aposentad@s que 
ainda não entraram na justiça seriam impedidos de o fazer.    A advogada lembrou de 
que as futuras ações precisam ser realizadas por Defensoria Pública ou advogado 
particular tendo em vista que não há, até o momento, novo recadastramento para 
nova ação coletiva no Jurídico do SEPE.  Há, sim, uma listagem em torno de 400 
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remanescentes que precisarão fazer parte do Processo em execução.   Sobre os 
falecidos:   a orientação é pedir informações ao jurídico do SEPE  sobre o Processo do 
falecido p/ expedir alvará judicial ou inventário dos herdeiros.  O jurídico do SEPE não 
atende herdeiros, portanto cabe aos mesmos constituir advogados ou procurar a 
Defensoria Pública.   A coordenação esclareceu que o SEPE-RJ não pode orientar 
advogad@s porque não pode se responsabilizar por ações realizadas por outras vias.  
Aproveitou para dizer da pressão que a coordenação geral tem feito junta à SEEDUC 
para a rápida homologação do acordo.  A Dra Elaine esclareceu sobre o montante para 
pagamento.    Afirmou que não foi possível negociar o deságio de 40% em cima dos 
juros.  Em cima da quantia inicial incidirá os juros de 60%,  não conseguimos em 
negociação dos 100% dos juros.   Graciete, que esteve na audiência, lembrou de que 
o  Governo não queria pagar nenhum juro por isso temos que afirmar que o acordo foi 
uma vitória da categoria tendo em vista que numa negociação não se ganha tudo, 
infelizmente.     Ainda foi afirmado, pela advogada que o Secretário de Educação 
presente na audiência que estará noticiado no próprio contracheque e no site da 
SEEDUC o início do pagamento do acordo.   Sobre listagens que andam Circulando 
pelas redes:  mais uma vez foi esclarecido que o SEPE não fornece dados dos filiados a 
não ser aos próprios ou aos seus herdeiros devidamente documentados.   O número 
do Processo é disponibilizado pelo jurídico.  A Coordenação geral informou que 
Núcleos e Regionais podem ajudar no processo de esclarecimento do Processo, basta 
entrar em contato.  A recepção do Sepe também tem orientação do jurídico para essa 
orientação desde o trabalho remoto.  A SAP, inclusive, tem orientado nos plantões das 
terças-feiras de 20 às 18 h.  A ideia é desafogar o Sepe central e descentralizar as 
informações com todo sigilo que é orientado pelo setor jurídico desde o trabalho 
remoto.  O  
 
Foi pedido que os Núcleos e Regionais justifiquem seu não  funcionamento.  Alguns 
Núcleos foram citados, inclusive.   Vamos mapear a situação para a próxima reunião.   
 
Foi falado da importância do funcionário Paulo no Processo nova escola.   Sobre o 
assunto a Coordenação afirmou que todos os funcionários do SEPE são importantes e 
que o SEPE investe em ações políticas e jurídicas construídas pela categoria.  Sobre as 
informações a recepção pode ajudar e as secretarias do jurídico também.   Existem 
listagens nos Núcleos para o trabalho ser descentralizado.  Os Núcleos que mudaram 
a direção deve entrar em contato com a Coordenação para conhecer a listagem oficial 
da ação.   A ideia é, com muita responsabilidade de sigilo, desafogar o Sepe RJ.   A 
advogada mais uma vez afirmou a importância da pressão política para que as ações 
judiciais avancem.     
 
Conjuntura:.   foi lido a posição do SEPE – RJ que encontra-se publicizada no site oficial  
 
Sobre os dados do Sepe e da categoria, a transparência e critérios para a vinda d@s 
aposentad@s para as reuniões vamos continuar cobrando. 
 
Calendário anual sujeito a flexibilizações quando houver necessidade.   Por não temos 
cópia nem mídia para apresentar, colocamos no grupo de Whatsapp.   A mesma coisa 
fizemos com o vídeo-ensaio de fotos sobre os 3 meses da secretaria e as ações junto 
com os coletivos.     
  

Encaminhamentos 
e decisões: 
 

A SAP junto ao jurídico fará um passo a passo sobre o Processo nova escola para 
disponibilizar para Núcleos e Regionais.  Perguntas e respostas apresentadas aqui 
servirão de guia. 



 
 

 
 

 
Devemos continuar a pressão sobre o Governo:  se a ida ao Palácio em 07 de Maio 
tinha como palavra de ordem “chega de protelar, pague o que deve às aposentadas e 
aposentados, já!”   Hoje, nossa palavra de ordem é:  homologação, já!   Acordo firmado 
em 15 de Junho, comece a pagar!   E para agilizar esse pagamento decidimos por 
consenso um ato no dia 19, na PGE, às 10 h - caso, até lá, nada seja feito para agilizar 
essa homologação e iniciar a expedição dos pagamentos nas contas d@s apisentad@s.    
Para tanto vamos enviar com antecedência ofício à PGE solicitando audiência para esse 
dia.   Caso a homologação saia antes do dia 19, tendo em vista o dia 25 como data 
limite para a retirada da reclamação feita pelo SEPE- RJ, suspendemos o ato.   
Esperamos que o Governo seja célere em resolver a pendência até segunda, dia 18.  
Necessidade de só menos 2 cadeiras de rodas para o ato, som, alimentação e 
passagens. 
 
Nas próximas reuniões providenciar, com antecedência, tecnologia e funcionários para 
o formato híbrido.   Inclusive hoje não pudemos disponibilizar cópias do texto sobre 
conjuntura porque o funcionário está com covid 19.   Precisamos ter mecanismos para 
substituição de funcionários ou outras formas para não inviabilizarmos as reuniões.    
Inclusive podíamos ter pedido cópias fora da mecanografia do SEPE.   De fato, há muito 
que precisamos estruturar o funcionamento de um dos maiores sindicatos do RJ e do 
Brasil.  Isso faz parte do balanço e perspectivas que a secretaria tem feito ao longo dos 
três meses de trabalho.    Vamos apontar essas questões na continuação do seminário 
com a apresentação das secretarias no próximo dia 21.  
 
Começar uma ampla campanha para as próximas eleições:   aposentad@s, não deixem 
de votar! (SEPE Caxias)  Estamos entre barbárie x civilidade cada voto é importante! O 
SEPE tem autonomia política em relação aos Governos e partidos mas tem posição 
muito clara contra a situação de barbárie:   Bolsonaro nunca mais! (SAP-RJ)   Eu preciso 
de vc,  vc precisa de mim, aposentado vota, sim!(SAP Petrópolis)    Não basta eleger 
candidato de esquerda para o Governo Federal é necessário uma bancada de esquerda 
para sustentar esse governo.     Lutar contra o Bolsonaro e o bolsonarismo é uma tarefa 
de tod@s nós!  Não podemos permitir política de ódio no nosso sindicato precisamos 
rever nossas posições em relação a nossas divergências aqui também.    Temos um 
sindicato que ao longo de sua história primou pela oposição responsável e respeitosa.  
Precisamos resgatar esse princípio para discussão e construção de polítcas.  O ódio 
não nos representa! 
 
Temos que primar pela transparência das contas do SEPE em todas as suas instâncias, 
Núcleos e Regionais.    Inclusive precisamos de dados atualizados e rigorosamente 
esclarecidos sobre aposentad@s, situação que vem se arrastando há 3 meses.   
 
Caso haja o ato no dia 19 não esquecer das cadeiras de rodas.  Ao menos 2. 
 
Indicativo do coletivo sobre as reuniões:  que os Núcleos e Regionais possam trazer 
mais aposentad@s para nossas reuniões, além dos 3 que o SEPE-RJ financia.    Não 
queremos tirar a autonomia dos Núcleos e Regionais, mas gostaríamos de fazer um 
apelo para aqueles que puderem arcar com essas despesas.    
 
Precisamos refazer a comissão para o Projeto “E por falar em saudade, onde anda vc?”  
trata-se do resgate da memória do coletivo e de suas ações, inclusive da ação Nova 
Escola e outras.   Inclusive, no coletivo da capital, recebemos cópia da carte entregue 



 
 

@s Deputad@s, em 2009, sobre a quebra da paridade da Avaliação Nova Escola do 
Governo Garotinho. 
 
Para a próxima reunião continuaremos a discussão sobre a proposta de Encontro 
Estadual no primeiro final de semana de Dezembro (o que não tem acordo porque, 
historicamente, os encontros acontecem dias de semana).  Também para a próxima 
 reunião começaremos a trazer proposta de lugares para o Encontro e começaremos 
a compor a comissão para junto com a SAP iniciar o  desenhar do mesmo.   Sabemos 
tod@s que o coletivo tem muitas políticas para construir para além dos Encontros 
Estaduais e processos jurídicos.   Estamos junt@s! 
 

 

Próxima reunião  
 

09 de Agosto, conforme calendário anual 

 


