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RESOLUÇÃO Nº 01, DE 03 DE JULHO DE 2007. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, 

no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO decisões de plenária da FASUBRA e 
de assembléia geral da ASUFPEL-Sindicato de deflagrar greve por tempo 
indeterminado a partir de 28 de maio de 2007 com o seguinte eixo específico: 

1. Aprimoramento da Carreira 

• Resolução do Vencimento Básico Complementar (VBC), que 
trouxe congelamento salarial para parte significativa da categoria; 

• Evolução da tabela de vencimentos; 

• Racionalização de cargos; e 

• Majoração dos percentuais de incentivo à qualificação que 
constam no Anexo IV, da Lei 11.091/05. 

2. Garantia de recursos para o auxílio-saúde e reajuste do vale-
alimentação. 

3. Em defesa dos Hospitais Universitários e contra qualquer modelo de 
gestão que não assegure o financiamento público necessário para que 
funcionem com qualidade. 

CONSIDERANDO o empenho da FASUBRA em 
aperfeiçoar o plano de carreira conquistado em 2005, visando a valorização dos 
servidores técnico-administrativos em educação e a qualificação do atendimento 
aos usuários, que necessitam dos serviços prestados pelas Instituições Federais 
de Ensino, 
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CONSIDERANDO os prazos para inclusão por parte do 
governo de verba no orçamento da união para 2008 e a necessidade de retomada 
da normalidade institucional, 

CONSIDERANDO o que foi deliberado na reunião do 
Conselho Universitário do dia três de julho de dois mil e sete, 

RESOLVE: 

APOIAR o movimento grevista da categoria dos 
Servidores Técnico-Administrativos da Universidade Federal de Pelotas e 
demais IFES, como segue: 

Moção de Apoio 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Pelotas reconhece como 
legítimo o movimento reivindicatório dos servidores técnico-administrativos da 
UFPEL e das demais IFES e manifesta seu pleno apoio às pautas acima 
apresentadas pelas entidades sindicais referidas, bem como as iniciativas que 
visem recuperar e dignificar o papel do servidor público, especialmente as 
relacionadas à área da saúde e da educação. 

O Conselho Universitário solicita o empenho dos Ministérios da Educação e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e da ANDIFES no sentido de intervirem 
diretamente no curso das negociações a fim de resolver o impasse criado entre o 
Governo Federal e a FASUBRA que motivou o movimento reivindicatório dos 
trabalhadores técnico-administrativos das IFES. 

 

   Secretaria dos Conselhos Superiores da Universidade 

Federal de Pelotas, aos três dias do mês de julho de 2007. 
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