ATA DA ASSEMBLEIA VIRTUAL DA REDE MUNICIPAL RJ
No dia 30/03, às 16h, realizou-se a quarta assembleia virtual da rede
municipal do RJ do ano de 2021. 374 profissionais da educação inscreveram-se
para participar da fase de debate e de votação. Na primeira fase de debate, a
assembleia alcançou cerca de 191 participantes. A reunião foi aberta com os
seguintes informes: atos dos dias 22 e 24/03, terceirizados, ato do dia 25/03 –
serviços públicos de qualidade para o povo carioca –, reforma da previdência
prefeitura 06/04 e departamento jurídico. Foram informados os seguintes
encaminhados que serão efetuados pelo jurídico: sobre acidente de trabalho –
documento padrão para a notificação a ser feita pelo SEPE às escolas CREs e
SME. Embargo de declaração na ACP e Notificação extrajudicial à prefeitura.
Novo documento de orientação à categoria para demonstrar a disposição para o
trabalho remoto de professores e funcionários, caso esteja impedido de realizar
essas atividades.
Logo depois, a mesa coordenadora apresentou a dinâmica da assembleia.
As propostas foram postadas no chat para conhecimento. Houve 10 falas
sorteadas entre aqueles que se inscreveram para fazer fala. Depois as propostas
abaixo foram lidas e aprovadas pelos participantes que se manifestaram no chat.
Eis as resoluções aprovadas na assembleia:
1.
Calendário para a assembleia da rede municipal RJ:
05/04 – vigília na Câmara dos vereadores com visita aos gabinetes.
06/04 – votação da Câmara dos Vereadores reforma da previdência. Participar
do ato unificado com transmissão ao vivo e pressionar nas galerias da Câmara
dos vereadores cumprindo as regras sanitárias.
07/04 – Plenária dos AAEEs e dos profissionais que atuam na educação
inclusiva para discutir a situação do segmento na rede municipal
09/04 – Plenária comunitária da rede municipal RJ
10/04 – Reunião do NEEI
De 05 a 12/04 – Plenárias regionais e temáticas da rede municipal RJ
12/04 – Plenária sobre a BNCC e reforma curricular na prefeitura RJ
14/ 04 – Assembleia da rede municipal RJ
15/04 – TV SEPE com o coletivo PRO INAPE
17/04 – Assembleia Estatutária das redes municipais e estadual RJ
20/04 – Plenária do PEJA
2. Oficiar através de carta o secretário de educação Renan Ferreirinha
solicitando que as atividades escolares permaneçam suspensas enquanto não for
realizada a vacinação dos profissionais da educação para a retomada das
atividades escolares presenciais e enquanto perdurar o bandeiramento amarelo,
laranja, vermelho e roxo.
3. Continuar a divulgação do abaixo-assinado com 11 mil assinaturas. Fechar até
sexta 02/04 e enviar para a SME e para a prefeitura.
4. Formação do GT na plenária do dia 12/04 sobre a BNCC
5. Reunião com assessorias dos vereadores de oposição e jurídico do SEPE para
construir ACP semelhante a da rede municipal de Caxias caso haja o retorno no
dia 05/04.

6. Estimular a categoria a fazer fotos com cartazes em apoio à greve pela vida,
pela vacinação para os profissionais de educação. Usar as hashtags marcando o
Sepe e postar nas redes.
7. Sobre a votação da Reforma da Previdência municipal dia 06/04:
Fazer movimentação com o MUDSPM. Carta endereçada aos vereadores contra
a votação e a taxação previdenciária. Pedir assinatura. Publicar vídeos dos
vereadores se posicionando contra a votação e a taxação previdenciária. Nota
política a ser apresentada ao MUDSPM sobre a Reforma da Previdência de
Eduardo Paes:
“Nota do MUDSPM sobre a votação da Reforma da Previdência municipal.
O Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público Municipal recebeu com
indignação a informação sobre a votação do PL 60 e do PL 61, na próxima
terça-feira, dia 6 de abril.
Além do aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%, a criação
da Previdência Complementar vai limitar tanto as contribuições, como os
benefícios do FUNPREVI. Isto retira receitas importantes e tem como objetivo
extinguir nosso regime próprio. Na prática é o fim do FUNPREVI e do
PREVIRIO.
Desde o anúncio do resultado eleitoral o MUDSPM vem buscando
insistentemente diálogo com o executivo sem ter obtido o retorno.
Apresentamos ao Legislativo uma série de propostas que realmente
capitalizam nosso fundo sem retirada de direitos.
1Que ao invés de 0,01%, as empresas de ônibus paguem 2% do ISS.
2Acabar com a sonegação de grandes empresas como o JOCKEY CLUBE,
UNIMED, INFRAERO e tantas outras.
3Pagamento da dívida do Tesouro Municipal com o FUNPREVI.
4Cobrança das contribuições patronais da Câmara Municipal e TCM.
5Retorno do Programa de Cartas de Crédito Imobiliário.
6Transparência na gestão dos recursos do funcionalismo.
Não aceitaremos nenhum direito a menos!
Paes, tire as mãos da nossa previdência!”
8. Sobre a crise do governo Bolsonaro: realizar TV SEPE sobre o tema e
reafirmar a participação nas ações conjuntas em luta pela vacinação já e auxílio
emergencial e pelo Fora Bolsonaro Mourão!
9. Atuar no chat das capacitações da prefeitura, estimulando a categoria a
participar das assembleias.
Por fim, a mesa leu e encaminhou as defesas das propostas da plataforma
de votação. Sobre a Proposta 1, houve defesa favorável à manutenção da greve
em defesa da saúde e da vida. Sobre a proposta 2, houve defesas favorável e
contrária à paralisação integral de todas as atividades remotas e presenciais.
Sobre a proposta 3, houve defesa favorável à participação no ato contra a
reforma da previdência.
Logo depois, iniciou-se o processo de votação na plataforma virtual até às
22h. Com um total de 215 votantes, o resultado da votação foi:

1ª pergunta
Sobre a greve em defesa da saúde e da vida:
91,6% 197 votos - A assembleia da Rede Municipal aprova para a
MANUTENÇÃO da GREVE EM DEFESA DA SAÚDE E DA VIDA contra o
retorno presencial das atividades escolares mas com a manutenção das
atividades remotas e de home office. APROVADO
5,1% 11 votos - A assembleia da rede municipal aprova a SUSPENSÃO da
GREVE EM DEFESA DA SAÚDE E DA VIDA contra o retorno presencial das
atividades escolares mas com a manutenção das atividades remotas e de home
Office.
3,3% 7 votos - Abstenção
2ª pergunta
Sobre a votação da Reforma da Previdência municipal dia 06/04: Caso se
confirme a votação na Câmara dos vereadores, haverá paralisação integral de
todas as atividades presenciais e remotas
85,1% 183 votos – Sim APROVADO
7,9% 17 votos - Não
7% 15 votos - Abstenção
3ª pergunta
Sobre a Reforma da Previdência da Prefeitura RJ: participar dos atos simbólicos
e unificados, fazendo transmissão ao vivo, e pressionar nas galerias da Câmara
dos vereadores cumprindo as regras sanitárias.
82,8% 178 votos – Sim APROVADO
7,4% 16 votos - Não
9,8% 21 votos – Abstenção

