
ATA DA ASSEMBLEIA VIRTUAL DA REDE MUNICIPAL RJ 

 No dia 01/07/2021, às 17h, realizou-se a assembleia virtual da rede municipal do RJ. 

550 profissionais da educação inscreveram-se para participar da fase de debate e de votação. 

Na primeira fase de debate, a assembleia alcançou cerca de 261 participantes. A reunião foi 

aberta com a declaração de autocrítica do dirigente do SEPE Luís Ricardo acerca do 

acontecimento ocorrido na assembleia anterior da categoria. A mesa coordenadora 

apresentou a dinâmica da assembleia com os seguintes informes: departamento jurídico sobre 

o dissídio da greve, Ação Civil Pública sobre o pagamento do Piso Nacional do Magistério para 

os PAEIs, requerimento administrativo para o grupo de serventes e outros cargos que atuam 

na educação mas que foram retirados dos quadros da SME e audiência do SEPE com a SME.  

 A diretoria do SEPE apresentou as perguntas para a plataforma de votação, e foram 

sorteadas 10 falas durante a assembleia. Ao final das falas, leu as propostas abaixo que foram 

aprovadas no chat da plataforma da assembleia: 

1. Continuidade da luta pelo fechamento das unidades escolares na rede municipal RJ diante 

de 1 caso de COVID. 

2. Campanha contra as punições aos grevistas da rede municipal RJ. 

3. Fazer uma homenagem as vidas que perdemos de Profissionais de Educação que seja 

baseada na lógica de faixas/placas com nomes de colegas que morreram nas suas escolas, 

plantio de mudas de árvores com seus nomes em áreas/terrenos pelas suas CREs de origem e 

talvez avaliar um monumento em local centralizado ou outras ideias melhores. 

4. Calendário 

De 05 a 12/07 – visitas às escolas da rede municipal RJ e pressão sobre os vereadores 

13/07 – Paralisação integral com ato na prefeitura. 

De 02 a 06/08 – visita às escolas da rede municipal RJ   

09/08 – Assembleia da rede municipal RJ 

 Por fim, a mesa coordenadora encaminhou as perguntas da plataforma de votação 

mais uma vez. Houve defesa contrária e favorável à proposta de manutenção e suspensão da 

greve. Houve defesas relacionadas à forma de participação da rede municipal RJ no ato do dia 

03/07. Logo depois, iniciou-se o processo de votação na plataforma virtual até às 22h. Com um 

total de 347 votantes, o resultado da votação foi: 

 

 1ª pergunta 

(1) A assembleia da rede municipal RJ delibera a MANUTENÇÃO da Greve em defesa da saúde 

e da vida contra o retorno presencial, mantendo as atividades remotas e de home Office.  

 

(2) A assembleia da rede municipal RJ aprova a SUSPENSÃO da greve em defesa da saúde e da 

vida, entrando em estado de greve e mantendo a luta judicial e política pela suspensão dos 

inquéritos, devolução dos descontos, abono da greve e cumprimento dos protocolos 

sanitários. 



 

(3) Abstenção 

 

 

 2ª pergunta 

(1) A assembleia da Rede Municipal do RJ aprova a participação no ato Fora Bolsonaro, do dia 

03 de julho, com indicação de transporte custeado pelas regionais do SEPE, além do 

fornecimento de EPIs, integrando a coluna do SEPE na manifestação. 

 

(2) Que o SEPE organize coluna no ato do dia 03/07 (#Forabolsonaro), com faixas, máscaras 

adequadas, álcool em gel e distanciamento. Convocando portanto  a categoria com todas as 

medidas sanitárias mantidas, para o ato do dia 3/7 ( #Forabolsonaro) que tenha concluído o 

processo de imunização (que tenham tomado as duas doses com intervalo posterior), 

disponibilizando estrutura para as regionais somente para  os profissionais da educação que se 

enquadram nessa condição. 

 

(3) Abstenção 


