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PLANO DE LUTAS - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2018 
 
I - Ações gerais:  
1. As ações políticas devem envolver deputados Estaduais, Federais, e 
Senadores (situação e oposição). 
 
2. Fazer o debate financeiro, quanta a data base, na perspectiva de mudar a 
narrativa do governo e ganhar apoio da sociedade. 
 
3. Produzir panfletos, faixas e outdoors para distribuir e fixar nos locais de 
trabalho e local de circulação. 
 
II - Ações jurídicas:  
1. Ação de progressão ADAPAR: Foi enviada e retornou do jurídico para 

complementação de informações e documentos. Finalizar a 

documentação/informação faltante, estabelecer planilha e lapso e enviar 

para o jurídico – até 30/04. 

2. Ação de progressão QPPE: O SINDISEAB entrou com todas as ações, 

entre 2008 e 2018, inclusive várias delas, a maioria de 2017, estão para 

liquidação da sentença. Ajuizar novas ações de acordo com a demanda e 

casos. 

3. Ação pelo não pagamento de horas extras: Dra. Fabiana já fez um 

estudo de viabilidade e aguarda a juntada de documento dos interessados 

para propor a ação conforme demanda e cada caso. 

4. Ação da data base: Concluir os cálculos periciais e judicializar – até 30/04. 

Após essa data formar novos grupos de acordo com a demanda e cada 

caso. 

5. Ação descongelamento da GEEE: Dr Jackson deve fazer estudo de 

viabilidade da ação -– até 30/04. Havendo viabilidade entrar com a ação 

com a Dra Fabiana Pedrozo. 

6. Ação da GEEE para os lotados na agricultura e meio ambiente que 

não recebem: SINDISEAB concluir o levantamento dos documentos 

administrativos junto aos GRHS, enviar ao Dr Jackson para concluir o 

estudo de viabilidade da ação – até 30/05. 

7. Ação de substituição de chefia: Até 30/04, reunir com o GRHS da SEAB 

em busca das informações necessárias que já foram solicitadas por ofício 

ao RH. Não sendo possível contatar, até 04/05, por email, todos os 

integrantes dando prazo para envio das informações necessárias para o 

estabelecimento do lapso temporal e planilha de cálculo com o valor 

reclamado, com prazo até 15/05. Após o prazo devolver por carta 

registrada a todos os interessados, os processos cujos integrantes não 

enviarem as informações solicitadas. 

8. Ação de disfunção: só há viabilidade jurídica, no momento, para solicitar 

disfunção, sendo necessária a desistência do enquadramento por meio da 
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assinatura de uma declaração que é anexada ao processo judicial (não é 

possível fazer ação judicial solicitando as duas coisas, enquadramento e 

disfunção, ou enquadramento). As ações judiciais pedindo a disfunção 

(diferença salarial dos últimos cinco anos, entre o cargo de ingresso e o 

cargo de desempenho, devidamente comprovado com as declarações de 

atividades) estão sendo ajuizadas (individualmente ou pequenos grupos). 

Todos e todas foram orientados no final de 2017 a atualizar e enviar os 

documentos até 14 de março de 2018. Quem não atendeu a solicitação 

terá o processo devolvido, via malote, a partir de 10/04, com os devidos 

esclarecimentos e orientações, por carta registrada. 

9.  Ação para aposentadoria especial/mandato de injunção por trabalho em 

ambiente insalubridade: há estudo de viabilidade do jurídico, porém, para entrar 

com a ação é preciso observar o procedimento administrativo negado a cada 

requerente, ou seja, cada caso é caso, e a ação se dá por demanda. 

10. Ação do cálculo previdenciário sobre periculosidade, insalubridade: de 

acordo com estudo de viabilidade de cada caso/demanda. 

11. Prprevi ADI 5350: fazer e enviar ao STF um memorial, por meio Coletivo 

Jurídico/FES - até 20/04. 

III – Ações sobre o INDICATIVO DE GREVE: 
 
Até 20/04: 
 
Todos os locais de trabalho devem se reunir para definir, e enviar, por email, ao 
sindicato: 
 
- o posicionamento do local de trabalho, quanto a aderir à greve. 
 
- enviar o nome de 1 a 3 servidores, seus telefones e endereço de email, de 
preferência que não seja  o do expresso, para fazer parte do comando de greve 
local. 
 
- informar a quantidade de servidores no local de trabalho, e a quais órgãos 
pertencem, bem como os trabalhadores terceirizados e comissionados; quais 
os serviços essenciais que não poderão ser interrompidos. 
 
- quais ações, além da greve, o local de trabalho tem condições de fazer para 
ajudar na mobilização em favor da data base, Prprevidência e demais pautas? 
 
- informar nome completo, se está sindicalizado, órgão, telefone e email, de 
todos os que participarem da reunião, ou consulta 
 
*As reuniões podem ser presenciais ou online, organizadas pelos dirigentes 
locais, representantes, sindicalizados ou qualquer servidor interessado, ainda 
que não sindicalizado.  
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25/04: 
Participar às 09h, em Curitiba de um ato público unificado em defesa da DATA 
BASE, e da Reunião Estadual de Aposentados de todos os sindicatos do FES. 
 
IV – Agenda fixa: 

 *9h às 17h, 2ª e 4ª terça-feira de cada mês: reuniões ordinárias da Diretoria 
Executiva. 

 14h às 17h, 4ª quarta-feira de cada mês: reuniões ordinárias de 
Aposentados. 

 *9h às 17h, última quinta-feira de cada mês: acompanhamento das 
reuniões dos Conselhos da ParanaPrevidência. 

 **8h às 17h, 1ª sexta-feira do mês de abril: assembleia geral ordinária. 
 **8h às 17h, 4ª sexta-feira do mês de outubro: assembleia geral 

extraordinária. 
 *8h às 20h, 2ª sexta-feira do mês de dezembro: reunião extraordinária 

Diretoria Executiva e confraternização natalina. 
 A partir da 4ª segunda-feira do mês de dezembro de cada ano: férias 

coletivas e recesso de final de ano. 
 
V – Agenda móvel: 

 *Reuniões de negociação e audiência na SEAP e órgãos da base. 
 **Cursos de formação e capacitação. 
 Atos públicos e mobilizações. 
 
*Atividades que poderão ser solicitadas liberação de servidores eleitos para 
Direção Estadual. 
 
**Atividades que, além dos servidores eleitos para Direção Estadual, poderão 
ser solicitadas liberação dos demais servidores que desejarem participar. 
 
VI – Agenda mês de abril 2018: 
07/04, sábado (Dia Mundial da Saúde). 
- 9h00, Ato Público unificado RIXA NUNCA MAIS, em defesa data base, do 
serviço púbico e da democracia, no Centro Cívico, Curitiba. 
 
09 a 13/04, segunda: 
- Protocolar as pautas e solicitar audiência nos órgãos, SEAB e Governadora. 
 
16 a 30/04: 
- INDICATIVO: audiências nos órgãos, SEAP e Governadora. 
 
18/04, quarta e quinta: 
09h às 18h - PRPREVI - Curso DIEESE, na APPSindicato (Curitiba) 
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19/04, quarta e quinta: 
09h às 18h - PRPREVI - Curso DIEESE, na APPSindicato (Curitiba) 
18h às 20h – Reunião de Direção Estadual, na APPSindicato (Curitiba) 
 
25/04, quarta: 
- 09h - DATA BASE, ato público unificado - indicativo. 
- 14h, Reunião Estadual de Aposentados – FES. 
- 14h, Reunião da Comissão de Prprevi. 
 
26/04, quinta: 
Prprevi - acompanhamento das reuniões dos Conselhos de Administração e 
Fiscal. 
 
29/04, domingo: 
Memória do 29 de abril – campanha nas mídias sociais. 
 

SINDISEAB - ORÇAMENTO ANUAL 2015 2016 2017 2018 

PREVISÃO DE RECEITAS REALIZADO REALIZADO REALIZADO PREVISTO 

Contribuições/Dotações 634.765,60 715.447,72 728.207,12 660000 

Receitas Aplic. Financeiras 68.036,98 83.916,08 93.571,04 93000 

Joia 12 meses         

Precatórios - 4.089,95 - - 

Aluguel Salão de Festa     240,00   

Reembolso de despesas   260,50 1.997,23   

TOTAL 702.802,58 803.714,25 824.015,39 753.000,00 

Devolução de despesas 428,40       

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 766.390,76 958.088,35 1.051.021,04 998.037,85 

Itaú Invest. 00673-0 249.470,80 189.276,98 203.061,88 202111,8 

Banco do Brasil DI 444.571,71 556.672,20 621.584,81 595681,29 

Banco do Brasil LP 100 646,27 135.688,22 150.543,80 128492,96 

C/C - 00673-0 - 0,74 - - 

C/POUPANÇA PREC 2206/90 15.714,31 16.905,24 13.845,86 13777,22 

C/POUPANÇA PREC 599/91 15.432,67 16.602,22 17.487,09 17419,58 

DEPOSITO E CAUÇÕES     3.942,60   

ANTECIPAÇÃO de PRECATÓRIOS 40.555,00 40.555,00 40.555,00 40555,00 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -   - - 

BENF. IMÓVEL/MÓVEIS EQUIP INFORM - 2.387,75 - - 

GRUPO I - DESPESAS DE CUSTEIO 
Subgrupo - despesas administrativas 

2015 2016 2017 2018 
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REALIZADO REALIZADO REALIZADO 
PREVISTO 

001 - IMPOSTOS E TAXAS 6.931,54 7.959,62 1.163,42 1490,00 

008 - LUZ/ÁGUA/TELEFONE 13.571,23 13.523,70 11.929,26 9409,20 

010 - DESPESAS COM VEÍCULO/MANUTENÇÃO 6.736,02 5.311,81 8.486,59 3000,00 

011 - ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES 15.698,75 23.456,04 15.299,54 18000,00 

012 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.469,14 7.591,24 9.894,95 6700,00 

013 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 27.685,78 31.746,49 44.651,27 45000,00 

016 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA 34.802,64 21.266,96 27.498,58 28000,00 

017 - DESPESAS BANCÁRIAS/FINANCEIRAS 767,03 776,82 3.368,16 2100,00 

018 - DESPESAS DE VIAGENS, ESTADIAS E 
TRANSPORTES 6.100,66 7.736,63 217,60 0,00 

020 - REEMBOLSO GEE/GI 9.940,71 11.283,48 14.104,35 12223,77 

021 - PROCESSO ELEITORAL - - - 0,00 

SUBTOTAL 131.703,50 130.652,79 136.613,72 125.922,97 

GRUPO I - DESPESAS DE CUSTEIO 
Subgrupo - despesas com pessoal 

2015 2016 2017 2018 

REALIZADO REALIZADO REALIZADO 
PREVISTO 

003 - SALÁRIOS/ORDENADOS + 13º 112.497,85 127.164,28 149.466,73 150000,00 

004 - ENCARGOS SOCIAIS   72333,11 84344,73 85000,00 

005 - VALE TRANSPORTE 7.649,90 8.707,40 10.622,35 10650,00 

022 - SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIO     1.362,52 3231,94 

SUBTOTAL 120.147,75 208.204,79 245.796,33 248.881,94 

GRUPO I - DESPESAS DE CUSTEIO 
Subgrupo - assessorias e custas judiciais 

2015 2016 2017 2018 

REALIZADO REALIZADO REALIZADO 
PREVISTO 

006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 94.528,79 95.754,85 115.171,60 115000 

007 - ENCARGOS SOCIAIS - HONORÁRIOS 2.748,20 4.253,26 2.313,00 2827 

009 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 28.577,73 29.314,61 28.916,39 30108 

019 - CUSTAS JUDICIAIS 70.132,44 13.449,39 10.084,39 10.000,00 

SUBTOTAL 195.987,16 142.772,11 156.485,38 157.935,00 

GRUPO I - DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO 

2015 2016 2017 2018 

REALIZADO REALIZADO REALIZADO 
PREVISTO 

002 - FORMAÇÃO/ASSEMBLEIAS/MOBILIZAÇÕES         
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002.a) Assembleias gerais 
ordinárias/extraordinárias 13.638,00   - - 

002.c) Encontro Estadual 28.270,15 85.193,81 17.389,23 18000,00 

002.d) Formação, cursos e seminários 34.337,64 1.748,08 45.565,70 25000,00 

002.e) Mobilização - campanha salarial e pauta 
de reivindicação; atividades da direção 
executiva, conselhos e representações; atos 
públicos, greves 52.900,47 34.861,47 106.598,57 100000,00 

002.f) Plenárias regionais 17.484,00     0,00 

014 - Confraternização de final de ano 10.505,00 10.503,33 13.295,21 14000,00 

SUBTOTAL 157.135,26 132.306,69 182.848,71 157.000,00 

TOTAL 604.973,67 613.936,38 721.744,14 689.739,91 

Resultado do Período 97.828,91 189.777,87 102.271,25 63.260,09 

 


