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RELATÓRIO DA ASSEMBLEIA DA REDE MUNICIPAL 

DO RIO DE JANEIRO DE 11/02/2023 NA ABI  

 

Às 10h, iniciou-se a assembleia, tendo como dinâmica de, após a apresentação de Informes, serem feitas as 

inscrições para o sorteio de 10 nomes para falas com duração de 3 minutos cada. Além da entrega de propostas 

por escrito à mesa. 

 

Foi apresentada a proposta da ampliação para 15 falas que foi rejeitada pela maioria, tendo 4 votos a favor e 

6 abstenções. 

 

 INFORMES: 

1. Ação Sobre o Imposto Sindical: a CG junto com as secretarias de Finanças e Imprensa, elaborará informe 

sobre o encaminhamento dado assim que Ação chegue ao seu desfecho; 

 

2. Ação PAEIs : conforme nota já divulgada, https://seperj.org.br/sepe-vai-ao-tjrj-pelo-pagamento-do-piso-

do-magisterio-aos-paeis-da-rede-municipal-rj/, restando ao sindicato e seus militantes a tarefa de trazer essa 

parcela da categoria para esse debate; 

 

3. GT de Funcionárias/os Administrativas/os : retomada das reuniões do GT SEPE-RJ/SME a partir do dia 

15/3, quarta, às 17h no CASS. Há perspectiva do início da Ação comum sobre as questões que envolvem as 

Cozinheiras Escolares assim que for finalizada Ação do MP sobre o mesmo tema; 

 

4. Congresso do SEPE:  devidamente inscritas as Teses, já serão disponibilizadas nas páginas oficiais a partir 

do dia 18/3, iniciando-se também a realização de Plenárias. Também nas páginas estarão as atas de eleição de 

delegados ao XVI CONSEPE, desde que estejam com sua filiação em dia; 

 

5. Plenária de Cozinheiras na Zona Oeste: Dia 18/3, sábado, às 10h, na sede da Regional 8 do SEPE. 

 

6. Reunião do NEEI: Dia 15/3, quarta-feira, às 18h, no auditório do SEPE-RJ 

 

7. Plenária Virtual de AAEEs: 17/3, sexta-feira, às 18h; 

 

8. CAd PrevRio: a eleição para o CAd possibilitou a entrada de 04 membros oriundos dos movimentos 

sociais, sendo Izabel Cristina Costa, Adriano Badaue, Elizabeth de Abrantes Casa e Ulisses Silva. Porém será 

necessária uma campanha de pressão para que a posse se dê em breve, assim como da eleição anterior, quando 

os conselheiros só tomaram posse em abril após muita cobrança; 

 

9. CME: encontra-se em fase se reformulação a Deliberação 38 que trata do atendimento da EI na Cidade do 

Rio; 

 

10. EM Medalhista Mayra Aguiar : denúncia sobre o compartilhamento de duas UEs naquele mesmo 

espaço, e tendo sido obtida pela direção local o compromisso do secretário em vistoriar e fazer o levantamento 

das providências imediatas a serem tomadas. Na terça, 14/3, às 13h, a comunidade escolar estará reunida na 

frente da escola como forma de pressão para que se obtenha encaminhamentos e para tomarem pé da situação 

de ambas as escolas ; 

 

11. Regional 9: 

Reuniram-se em plenária e elaboraram proposta sobre …  ; 
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12. Ensino Especial e Greves em outras Redes: Ato de responsáveis por pessoas com deficiência, na 

segunda, dia 13/3, às 10h, em frente à Câmara, alertando para a necessidade da derrubada do veto ao artigo 

que determina verbas para a Educação Inclusiva. Alerta às greves da educação no RN, onde o executivo 

descumpre o acordo do pagamento das parcelas e se nega a aplicar o reajuste dos 14% no Piso e no MA, onde 

a categoria busca desmentir a afirmação do executivo de que cumpre a lei do Piso; 

 

13. CNTE: Embora o Sepe não seja filiado a Confederação está mandando uma delegação de 10 observadores 

além dos 5 delegados e 1 suplente para a plenária Intercongressual que vai se realizar de 17 a 19 de Março. 

Tem um período de mobilização já indicado para Abril de 25 a 29 para realização da semana em defesa da 

educação pública, sendo dia 28 provavelmente o dia de greve de 24h, esse debate será feito na plenária em 

Brasília agora em Março.  

 

14. Comissão de Educação e votações de PLs na Câmara: A mandata da Vereadora Luciana Boiteux 

apresentou, em sua posse como membro da Comissão de Educação, um plano de trabalho contendo um 

calendário de Plenárias Públicas na casa e nas CREs, uma proposta de mapeamento dos números na queda de 

atendimentos na Rede Municipal e nas questões da EJA, dos concursos, da migração, de AAEEs.  

Avisa que 2/3 das denúncias de falta de vaga em creches, falta pessoal e turmas sem professores vêm da Z.O. 

Alerta sobre a possibilidade da votação dos vetos à LOAs, que tem o artigo 22 sobre AAEEs e outros sobre o 

PCCS, na próxima quinta, dia 16/3. 

 

Dentre 57 credenciados, 27 se inscreveram para o sorteio das 10 falas. 

 

PROPOSTAS APROVADAS 

✓ Retomada e manutenção do encaminhamento de Conselho Deliberativo em preparação para a 

Assembleia  

✓ Campanha para pressionar a posse dos Conselheiros do CAd PrevRio 

✓ Enviar à Coordenação da Capital vídeos e fotos das condições das escolas para serem encaminhadas 

para a Imprensa 

✓ Protocolaço na prefeitura no dia 22/3, quarta 

✓ Avaliação da adesão ao movimento do dia 22/3 como ponto de pauta d assembleia de abril 

✓ Oficio à SME, solicitando a liberação de AAEEs para o dia da votação na Câmara, 16/3, quinta 

✓ Eleição, em Assembleia Específica, de uma comissão com 7 membros da base da Rede para 

acompanhamento dos recursos recebidos pelo SEPE-RJ quanto ao Imposto Sindical  

✓ Intensificar a discussão sobre o Piso e chamada para o dia 22/3 na corrida às escolas 

✓ Retomada da discussão da atual situação do setor da categoria pela Comissão de AEIs, com solicitação 

de maior acompanhamento do DJ do SEPE-RJ. No dia 30/3, encontro da Comissão com a Vereadora ???  

✓ Denúncia da precarização das escolas com turmas superlotadas e sem climatização. 

✓ Estratégia de divulgação, como chamada na mídia  

✓ Apoio e adesão ao ato de estudantes do EM no dia 15/3 às 14h 

✓ Levar a discussão sobre o NEM aos responsáveis de estudantes do 9°ano 

✓ Às Direções locais devem acompanhar com bastante atenção a movimentação das trocas de chefias nas 

CREs. 

✓ Maior engajamento do SEPE-RJ na pauta da Educação Inclusiva. 

✓ Acompanhamento atento e denúncia  da cultura da invisibilidade das/os funcionárias/os 

administrativas/os e especificamente quanto a Agentes Educadoras/es II cujo último concurso foi em 2010 e 

a formação em serviço não é cumprida, sem fazer valer o PME. 

✓ Denúncia do adoecimento das APAs tal qual acontece com as/os demais cozinheiras/os devido às 

condições de trabalho 
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✓ Na luta por concurso público para regentes, destacar que a política de Dupla Regência não contribui 

para a previdência  

 

✓ Nota de repúdio à MC Pipokinha 

✓ GT sobre a BNCC da Ed Infantil e E Fundamental para estudo e produção de materiais com 

características do GT do E Médio 

✓ Na campanha salarial, a exigência é a reposição das perdas com inflação para todos cargos e o Piso 

para os cargos que ainda não foram contemplados. 

 

CALENDÁRIO : 

✓ 16/3, 15h 

Vigília na Câmara 

 

✓ 20/3, segunda  

Plenária Agente Educador II  

 

✓ 13/4, quinta 

Conselho Deliberativo  

 

✓ 15/4, sábado 

Assembleia em local descentralizado e na Zona Oeste 

(Data aprovada com 29 votos sobre os 24 votos da proposta do dia 04/4 e 1 abstenção) 

 

✓ 29/04 Assembléia de Sindicalizados que estavam na rede no período da Ação do Imposto Sindical.   


