ASSEMBLEIA DA REDE MUNICIPAL
Aos 12 dias do mês de Marco de 2022 com inicio as 10h 40 min e término as 13h realizou-se Assembleia
da Rede Municipal do Rio, no formato híbrido com 246 credenciados on line e 16 inscritos
presencialmente.
Pauta: a luta na rede municipal em curso e seus desdobramentos.
 Propostas e deliberações aprovadas
Aprovadas por consenso:
 Nota de apoio e solidariedade Greve da Educacao
 orientar mobilização nas redes no dia 16/3, Dia Nacional de Mobilização da educação Pública
 Ações no dia 16/3 nas escolas: pelo reajuste (fotos com cartazes) e de apoio à greve de Minas
Gerais (fotos com cartazes)
 Seguir construindo o calendário de luta unificada com os demais servidores públicos municipais (
Mudspm) que terá reunião terçã-feira dia 15/3
 Divulgar o Núcleo de Educacao Infantil na página do SEPE
 Realizar Plenárias por segmento até a próxima assembleia: Merendeiras/Cozinheiras; Serventes;
Agentes Educadores II; Agentes de Apoio à Educacao especial; Secretário Escolar; Agente de
Educacao Infantil; Professor Adjunto EI; PEF 40h; Readaptados.
 Plenária sobre direito à origem: não à reorganização! (que as CREs ficam levantamento da falta
de professores)
 Plenária de funcionários administrativos: 9 de abril
 Fazer corrida de gabinete na câmara com dossiê do jurídico pleiteando aposentadoria especial
das merendeiras
 Lutar pela retirada das readaptadas da portaria, pelo investimento dos últimos recursos também
nas cozinhas, descongelamento da progressão e triênios, correção salarial com base no INPC,
aumento do Vale Alimentação , recebimento dos valores do Fundeb
 Nova chamada de juntada de documentos das merendeiras readaptadas à ação judicial do Sepe
 Participação do Sepe nos 21 dias de ativismo Negro
 Nota de repúdio às bombas jogadas nos manifestantes no prefeitura, dia 8/3
 Educacao Especial: sem mais estagiários para alunos de inclusão
DENÚNCIA: As cozinhas e refeitórios estão sem manutenção e sem obras. Descaso total do que
acontece dentro da cozinha. Algumas cozinhas com condições precárias, sem material de trabalho e calor
escaldante. Peço vistoria do SEPE e que o CEC saiba da realidade que ocorre dentro das cozinhas e
refeitórios.

Propostas da plenária de secretários escolares:
Proposta 1: A categoria solicita a abertura de uma ação para que se pague os triênios sobre as
gratificações. Levando em consideração que um profissional da categoria possui uma ação em particular
e está ganhando a ação.
Proposta 2: Abertura de uma ação por Danos Morais pelo atraso no pagamento da gratificação Inicial dos
profissionais que ingressaram em 2016 e da gratificação intermediária dos profissionais que ingressaram
em 2012.
Proposta 3: Solicitar uma reunião virtual com a equipe do Dep Eduardo Bismarck (PDT-CE) enviando uma
mensagem de apoio ao projeto de Piso Nacional dos secretários escolares.
Proposta 4: plano de carreira unificado com progressão por formação e tempo de serviço.
Proposta 5: marcar um dia para a entrega do ofício à prefeitura solicitando a realização dos cursos
intermediários e avançado ainda esse ano.

 Sobre o Calendário:
Proposta 1 - Paralisação dia 6/4 (indicativo p/ MUDSPM) com assembleia e protesto na prefeitura
Proposta 2 - Indicar para o MUDSPM o dia 6/4 e assembleia dia 2/4 para referendar o calendário de
abril e organizar a greve, debater a participação na Semana Nacional de Defesa da educação
Pública de 25 a 29 de abril com greve de 24h em 28 de abril (data da greve histórica de 2017)
Proposta 1: 16 votos
Proposta 2: 64 votos (APROVADA)
 Sobre o formato da próxima assembleia:
Proposta 1 - Totalmente presencial: 23 votos
Proposta 2 - híbrida: 55 votos
Abst: 0
CALENDÁRIO:
Próxima Assembleia dia 02 de abri de 2022, 10h, no formato híbrido

