Na assembleia da Rede Municipal do dia 5/3, realizada no auditório 11 da UERJ, foram

aprovadas as seguintes propostas:

1) Criar estratégias para adiar a votação do PME, com articulação com associações de

responsáveis, movimento contra o racismo, machismo e homofobia. Criação de uma frente
parlamentar suprapartidária, participação de outros sindicatos, como o Sinpro, e sociedade civil
organizada, para cobrar da Câmara Municipal e Comissão de Educação, articulando a realização
de audiências públicas nas CRE’s, entre outros;

2) Indicativo de que as Regionais realizem assembleias locais, no mínimo mensais, e

também realizem atividades que mobilizem a categoria (cineclubes, rodas de debates etc);

3) Realização de debates no Centro de Estudos, com distribuição de folder explicativo sobre

o 1/3 de atividade extraclasse e a pauta de reivindicações (para debate e atualização);

4) Participação massiva da categoria na Marcha da educação do dia 11 de março;

5) Na próxima assembleia garantir a presença de um representante do departamento

Jurídico do Sepe-RJ para esclarecimento a categoria;

6) Que o Sepe-RJ publique, em material impresso e nem sua página, esclarecimentos sobre

descontos da greve. Além disso, fazer denúncia na OAB e no CNJ;

7) Entregar a pauta de reivindicações para os possíveis candidatos a Prefeitura, menos ao

sr. Pedro Paulo;

8) Que o Sepe-RJ tenha como palavra de ordem “Prisão para Pedro Paulo”;
9) Participação no ato do dia 8 de março, com coluna do Sepe-RJ;

10) Que o Sepe-RJ faça adesivos contra o PL867, com o eixo “Escola Sem Fascismo”;

11) Que o Departamento Jurídico do Sepe-RJ faça plantão no DJ, exigindo respostas sobre

liminares dos descontos;

12) Resgatar o estudo do Sepe-RJ sobre a possibilidade de incorporação das duplas

regências;

13) Formação de Grupos de Estudos sobre PNE, quinzenais, por metas;
14) Adiar o Seminário sobre Reestruturação na rede por 15 dias;

15) Convocar as regionais para discussões localizadas sobre PNE, Escola Sem Partido, 1/3

de Planejamento e Reestruturação;

16) Comissão para construir um dossiê sobre a Educação Infantil e também encaminhar

para escolas o mapeamento sobre problemas estruturais, 1/3, carência de professores e
funcionários. Abrir um link na página;

17) Comissão para organizar o Encontro de Funcionários no dia 30 de abril;
18) Campanha Salarial construída com estudo e participação do Dieese;
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19) Indicar que a direção do Sepe-RJ marque uma assembleia estatutária/orçamentária,

para que seja eleito o Conselho Fiscal provisório;
20) Campanha de filiação;

21) Campanha de Conscientização e de contribuição dos profissionais que não são

descontados (desconto em folha para o Sepe-RJ);

22) Indicativo para que as regionais organizem atos e idas às CRE’s para cobrar questões

da Reestruturação e do 1/3;

23) “Protocolaço” com relação ao 1/3 e funcionários protocolando as questões do exame

inicial. Após o “Protocolaço”, quando tiver resposta do indeferimento da SME será marcada ida ao
TJ com a categoria. Foi aprovado que a direção do Sepe-RJ marque esta data de ida ao TJ.
Colocar na página os modelos de Requerimento e orientar a quem não possa estar no ato a
entregar nas regionais, para que estas levem no dia 15/3;

24) Próxima assembleia dia 09 de abril, pela manhã.

25) Em anexo as propostas aprovadas em relação à Educação Infantil.
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