Deliberações da assembleia da rede municipal do Rio de Janeiro
15.03.2014
Propostas aprovadas
Reiterada a votação do Estado de Greve, com aprovação dos seguintes eixos de luta:
. Reajuste de 20% com paridade para os aposentados;
. Equiparação salarial entre P I e P II;
. 30 horas para os funcionários administrativos, já!
. 15% de reajuste entre níveis;
. Cumprimento de 1/3 de planejamento Já!
. Contra a meritocracia e pela autonomia pedagógica.

 Ofício para a Presidência da câmara cobrando Audiência Pública para discussão da
questão do 1/3 de Planejamento;
 Tirar posição mais objetiva em relação aos cadernos pedagógicos e as avaliações
externas;
 Solicitar estudo ao professor Nicholas Davies, comprovando, a existência de verbas
para garantia de reajuste salarial;
 Discussão de política para a luta da categoria antes do calendário nas assembleias
 Retomada da campanha de Representantes. Realização de Conselhos de
Representantes por regional e eleição de representante de base para os conselhos
deliberativos;
 Mutirão emergencial da direção do SEPE/RJ, para convidar as escolas a discutirem
propostas políticas com relação à migração de 40 horas;
 Nota no site do SEPE sobre a postura do vereador Messina e nota da Comissão que
está no 1/3 de Planejamento;
 Divulgar as teses gerais do CONSEPE, até 4ª feira (19/03) –
 Participação do SEPE no ato dos porteiros contra a VEPAR;
 Retomar a discussão do Plano de Carreira;
 Divulgar no site do SEPE as atas das reuniões do 1/3 do planejamento e do Fórum em
Defesa da Carreira;
 Discussão sobre mudanças no Dept. Jurídico
 Entrar com ação por Improbidade Administrativa contra o prefeito Eduardo Paes, a
exemplo de outras categorias;
 Ampla campanha contra a representação do vereador Messina na Comissão de
Educação;
 Presença dos advogados de 40 horas em todas as assembleias;
 Próxima assembleia terá como primeiro ponto de pauta: 1/3 de planejamento
extraclasse.
Moções aprovadas:
Moção de repúdio a qualquer defesa da ditadura militar;
Moção de repúdio à Presidência da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores;
Moção de Repúdio a VEPAR
Outras decisões:
. Carta aos pais para panfletar na reunião de 12 de abril;
. Estudo da redução do nº de alunos por funcionários;

. Garantir presença de funcionário da secretaria nos conselhos deliberativos para que a
categoria sempre receba as deliberações digitadas;
. Levantamento em todas as escolas para verificar se há implementação de 1/3 do
planejamento;
. Os advogados do SEPE (40H) deverão esclarecer o que significa A MIGRAÇÃO de 40h
em turnos legais e o que pode representar de perda para a categoria, inclusive para PII
e PEI de 22,5 e 16h;
. O SEPE deverá arguir inconstitucionalidade do Plano de Carreira aprovado;
. Em relação à participação do SEPE nas reuniões do Fórum, foi aprovada a seguinte
composição: 02 diretores do SEPE/RJ e 03 representantes de base;
. A direção do SEPE participará da reunião com o vereador Messina no dia 22/03/2014.
CALENDÁRIO APROVADO:
22 de março – 9 h - Assembleia Geral da Rede Municipal, às 9h, em local a confirmar.
1º de abril - Indicativo de Assembleia unificada das redes estadual e municipal.
12 de Abril – Panfletagem nas reuniões de pais.
ISERJ, 15 de março de 2014.

