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Secretaria de aposentad@x 2022-2025 

Ata de reunião 

Reunião:  Oitava  reunião dos Coletivos 
Aposentad@s estadual e 
municipal 

Data: 13/12/22 

Local: SEPE- RJ (hibrido) Hora: 9:30 

Pauta: Acolhimento com um café da manhã 
Informes ato Palácio da Cidade , NE aposentadxs 
Avaliação do 43 Encontro 
Leitura da carta de Conservatória com os adendos propostos para site 
oficial (revisão imprensa) 
Grupos de trabalho do 43 Encontro: uma síntese de cada grupos (5 GTs) 
 
 

Participantes: 
 

Eliana, Graciete e Graça  pela SAP e mais de ? assinaturas no livro de 
presença e online 

Assuntos 
debatidos: 

- Debate paras Núcleos e Regionais sobre o ponto de planos de lutas:  
retorno CNTE.  Acumular para Congresso de 2023 
- A toalha dos aposentadxs só tem 16 pedaços precisamos complementar 
Tecer histórias e memórias 
-Dificuldades e pendências NE por conta portabilidade  
-  Funcionários insuficientes no cartório, “funcionário Paulinho ajudava em 
2016...”  O contrato acabou do funcionário. 
-  Desde outra gestão N E ativos e Interníveis para ser reabertos 
- Houve uma pesquisa de como vivem os aposentadxs em 2009 pela 
CNTE resgatar- 
-  Voltamos à discussão sobre um plano de saúde para servidores do 
Estado igual o do município (Sr Cícero entrega doc).  Houve a defesa do 
SUS e IASERJ 
-  Sobre Encontros do Sepe um mesmo orçamento seria justo, apesar de 
sermos um grande segmento no SEPE-RJ 
-Agradecimento à Comissão do 43 Encontro 
- Não tivemos uma relatoria do 43 Encontro mas a carta e o plano de lutas 
 

Encaminhamentos 
e decisões: 
 
 
 

A avaliação do 43 foi boa com alguns problemas que tentaremos 
solucionar para os próximos Encontros.   O reencontro foi muito bom!   
Infelizmente não foi para o site a abertura apenas para o  instagran.    No 
segundo dia já resolvemos esse problema.    As fotos ficarão para 
memória desse encontro.  A Imprensa fez um pequeno vídeo com 
depoimentos muito interessante. 
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Próxima reunião     2023 


