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Âmbito: REUNIÃO COM O SEPE Tipos: 

Ordinária – Grupo de Trabalho Reunião agendada 

Assunto: Organização Res.: 

GT Funcionários (3ª reunião) SME 

 

Local:  Data: 10/08/2022 

Reunião presencial – sala 344 Início: 16:50 Término: 18:20 

 

N° Nome Organização Assinatura 

1.  Willmann Costa E/GAB  

2.  Saulo Albuquerque E/GAB  

3.  Alex Huche E/SUBEX/CGRH  

4.  Cristiane Rodrigues GT de servidores administrativos  

5.  André Mendes de Souza GT de servidores administrativos  

6.  Vivianne Alexandra GT de servidores administrativos  

7.  Jorge Leandro Montenegro GT de servidores administrativos  
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Ata da reunião: 
 

 Descrição  

 

Reuniram-se, no dia 22 de agosto de 2022, às 16:40, na sala 344, representantes da 
Secretaria Municipal de Educação (SME) e componentes do Grupo de Trabalho de 
servidores técnico-administrativos. 

Willmann abriu a reunião indicando que esse é o terceiro encontro do GT de 
Funcionários. Ele indicou que entrou em contato com a Secretaria de Estado de 
Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e informou que a regulamentação 
que reduziu a carga horária de 40 horas para 30 horas semanais é uma resolução – ato 
normativo do Secretário e pode ser revogada a qualquer momento. Quanto à 
aposentadoria por invalidez, Willmann indicou que o pleito somente pode lograr êxito 
se houver mudança na legislação federal. Alex corroborou a fala e deu maiores 
esclarecimentos com exemplos de aposentadorias especiais, inclusive, de outras áreas 
da Prefeitura do Rio de Janeiro.  

Cristiane questionou se aposentadorias especiais poderiam ser dadas mediante a 
variável de insalubridade e periculosidade. Alex indicou que é possível que isso 
aconteça caso haja validação destas condições. Quanto às consultas solicitadas na 
reunião anterior, os componentes da SME indicaram que não há a possibilidade de 
utilizar os sistemas operacionais de toda a Prefeitura do Rio de Janeiro, em virtude de 
orientações publicadas pela Empresa Municipal de Informática – IPLANRio. 

Quanto à percepção do Decreto Rio Nº 17.042, houve a mudança de nomenclatura 
para “EE SME APOIO”. Cristiane informou que houve uma redução no percentual de 
15% para 10% e Alex falou que houve apenas a mudança de nomenclatura. Alex 
explicou o que significa a incorporação de conjunto de gratificações e o que é o direito 
pessoal.  

Cristiane perguntou se houve avanços quanto à regulamentação da lei das cozinheiras 
escolares. Willmann indicou que ainda não conseguiu informações necessárias para 
essa atualização e comprometeu-se a buscar maiores esclarecimentos. Segundo 
Cristiane, o Subsecretário Executivo, Adriano Giglio, comunicou que a minuta já foi para 
a Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada, da Secretaria Municipal de Fazenda 
e Planejamento. Cristiane enfatizou que o número mínimo aceitável de merendeiras é 
de três, por Unidade Escolar. Sendo assim, não há vantagem da manutenção de 140 
refeições por merendeira. Cristiane questionou o porquê de os merendeiros terem o 
vencimento básico inferior ao vencimento de servidores da COMLURB em função 
semelhante. Alex explicou que a criação dos cargos é o que determina as vantagens de 
cada cargo. Willmann se prontificou a trazer elucidações sobre as leis e normatizações 
municipais acerca de aposentadoria, e regras para integralidade.  

André reafirmou o desejo de saber a carência real de servidores da categoria secretário 
escolar. Além disso, ele perguntou se há previsão para o pagamento do 13º salário 
contando com as gratificações. Ele também questionou se a SME tem um planejamento 
para cumprir as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação quanto ao 
cargo. Willmann informou que o PME está em fase final de redação.  

Cristiane e Vvianne noticiaram que os AEIs estão tendo deferimento nas ações judiciais 
quanto ao pleito do piso. Willmann indicou que a SME está cumprindo as ordens 
judiciais referentes a essa situação. Willmann esclareceu que a o cargo de Agente de 
Apoio à Educação Especial (AAEE) continua a ter como requisito o nível médio de 
ensino. Além disso, segundo ele, as formações e capacitações tanto para os 
ingressantes como para os já efetivados há mais tempo está em reformulação junto ao 
Instituto Helena Antipoff. Willmann que será estudada a possibilidade de criar 
incentivos financeiros para os servidores técnico-administrativos que participarem das 
capacitações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação.  

Cristiane perguntou sobre o Plano de Cargos e Salários. Willmann informou que isso 
será respondido na próxima reunião. Ele também informou que a natureza propositiva 
de um Grupo de Trabalho está sendo devidamente executada. Será agendada mais 
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uma reunião de discussão e uma última reunião com um resumo de todas as 
proposições realizadas até então.   

Ficou acordado que a próxima reunião será na SME, no dia 22 de setembro de 2022, às 
15:00. 

Willmann, então, encerrou a reunião.  

 


