RELATÓRIO SINTÉTICO DO ENCONTRO DE
COORDENADORES (AS)
DE APOSENTADOS (AS) DA BASE DA FASUBRA – BrasíliaDF, 03/06/2004
Local: Auditório da CONDSEF – Brasília-DF

Pauta:

Informes
Contribuição previdenciária dos (as) aposentados (as);
Reforma Universitária;
Avaliação da participação dos aposentados nos
regionais;
 Encaminhamentos finais.





encontros

Participantes do Encontro:

Ieda Almeida (SINDITEST-PR); Vilmar Cristo (ASSUFMS); Izelinda
Silva (SINTUNIFESP); Raimundo Dutra (SINTESAM); Enaura Graciosa
(SINTUFSC); Hilton (ASSUFOP); Vera Almeida (SINTUFCE); Irêda
Conceição (ASSUFRGS); Osmar Marchese (STU); Cristina Faria (ASAV);
Ilze (SINTET–UFU); Ana Calumby (SINTUFPA); Márcia (SINTUFRJ);
Augusto Rodrigues (SINTUFF); Valter da Silva (SINTUFEJUF); Yolanda
Santana e Aluísio (SINTUFAL); Lucineide Souza e Rosa Maria
(SINTFUB).
Nos Informes de Base, várias denúncias foram feitas contra diretores de
Entidades de Base que continuam dificultando a participação de
aposentados em eventos promovidos pela FASUBRA. Sobre a contribuição
previdenciária dos aposentados, várias entidades de base já conseguiram
liminares suspendendo a taxação. Porém, a maior expectativa é sobre o
julgamento das ADIN’s que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF),
em processo de início de votação com resultado até o momento de (2 x 1)
em favor dos aposentados e pensionistas.
Em relação à Reforma Universitária, a Coordenadora da FASUBRA, Graça
Freire, fez uma abordagem geral sobre as propostas do governo e a
proposta da FASUBRA contida no Projeto UNIVERSIDADE CIDADÃ PARA OS
TRABALHADORES aprovado em Congresso da Federação desde 1999. Na
oportunidade, foi colocada a posição da categoria acerca da manutenção
dos aposentados na folha de pagamento das IFES, que se acha expressa no
referido Projeto. E, para que ficasse bem explicitado para os(as)
participantes do Encontro, a Diretora da FASUBRA leu o item que trata
desta questão, como segue transcrito:
“7.8. As despesas com aposentados e pensionistas das
Universidades Públicas Autônomas deve ser cobertas pela União, no
caso das Instituições Públicas do Sistema Federal; pelos Estados, no
caso das Estaduais e, pelos Estados e Municípios, no caso das
Municipais, com encargos do Tesouro, por meio do Ministério da
Educação e do Desporto ou Secretaria afim, através de rubrica
específica incluída no Orçamento Global, não fazendo parte dos
recursos definidos no Art. 212 da Constituição Federal ou legislação
similar nos Estados e Municípios. Os aposentados e pensionistas das

3 esferas devem ter garantido o direito à paridade com os ativos e a
sua manutenção nas folhas de pagamento das Instituições.”
Em seguida, foi feita uma avaliação da participação dos aposentados nos
Encontros Regionais. Segundo os relatos, o resultado foi positivo.
Como resultado dos debates realizados durante o Encontro dos
Coordenadores (as) Aposentados (as), várias propostas foram apresentas
para encaminhamento na Plenária da FASUBRA, a se realizar de 04 e
05/06/2004.
Dentre elas, destacamos:
a)
Que a FASUBRA defenda, na Mesa Nacional de Negociação
Permanente, a manutenção dos (as) servidores (as) aposentados
(as) na folha de pagamento das IFES;
b)
Que os Encontros Regionais sejam realizados com freqüência de
pelo menos duas vezes ao ano;
c)
Que seja elaborado um documento e encaminhado aos Ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando observância ao preceito
constitucional que garante o direito adquirido aos servidores
aposentados;
d)
Que seja elaborada uma Carta à Comunidade, informando sobre o
perigo da Reforma Universitária como está sendo proposta;
e)
Que a FASUBRA oriente às Entidades de Base que se encontram em
processo de eleição para Reitor não votem em candidatos que
defendem a desvinculação dos(as) servidores(as) aposentados(as)
da folha de pagamento das Universidades.
OBS: As demais propostas serão divulgadas pelo FAX da FASUBRA,
em breve.
Além dessas propostas, foram apresentadas as seguintes Moções de
Repúdio:
1) Ao presidente Lula e a José Dirceu, em protesto à interferência
do Poder Executivo, através do Ministro da Previdência, AMIR
LANDO, junto ao STF, para que não aprove as ADIN’s que
isentam
os
servidores
aposentados
da
Contribuição
Previdenciária;
2) Ao Ministro ALMIR LANDO, por ter declarado que mais de
148.000 servidores aposentados morrerão antes de receberem
as correções nas aposentadorias;
3) Ao Presidente Lula e a José Dirceu, protestando pela pretensão
do governo em desvincular o reajuste do salário mínimo dos
benefícios previdenciários.
Finalizando este relatório, a Coordenação de Aposentados, Pensionistas e
Assuntos de Aposentadoria da FASUBRA agradece aos companheiros e
companheiras que participaram do Encontro e à Direção Nacional da
FASUBRA, pelo apoio concedido.
Atenciosamente,
Aroldo Soares e Saulo Penteado

