
ATA DA ASSEMBLEIA VIRTUAL DA REDE MUNICIPAL RJ 
 No dia 20/03, às 9h, realizou-se a terceira assembleia virtual da rede 
municipal do RJ do ano de 2021. 503 profissionais da educação inscreveram-se 
para participar da fase de debate e de votação. Na primeira fase de debate, a 
assembleia alcançou cerca de 217 participantes. A reunião foi aberta com os 
seguintes informes: departamento jurídico, do Coletivo interdisciplinar Pró 
INAPE que atua no suporte psicológico aos estudantes nas escolas municipais, 
Conselho Municipal de Educação, audiência pública dia 16/03 sobre a reforma 
da previdência, TV SEPE, Dia Nacional de lutas 24/03, reunião com os 
profissionais da educação terceirizados dia 22/03 e ato em defesa dos serviços 
públicos de qualidade para o povo do Rio, dia 25/03, 10h. 
 Logo depois, a mesa coordenadora apresentou a dinâmica da assembleia.  
As propostas originadas das plenárias das regionais 2 e 5 e da direção do SEPE e 
da assembleia foram postadas no chat para conhecimento. Houve 15 falas 
sorteadas entre aqueles que se inscreveram para fazer fala. Depois as propostas 
abaixo foram lidas e aprovadas por aclamação pelos participantes que se 
manifestaram no chat. Eis as resoluções aprovadas na assembleia: 

1. Calendário para a assembleia da rede municipal RJ: 
22/03 – reunião dos terceirizados da educação com vereadores da oposição na 
Câmara Municipal, 18h. 
23/03 – 19h – Plenária comunitária da rede municipal RJ. 
24/03 – Participação das ações descentralizas no dia do Lockdown Nacional 
da Classe Trabalhadora 
25/03 – Ato virtual, 10h, “Por serviços públicos de qualidade para o povo 
carioca!” 
De 24 a 28/03 – Plenárias regionais e temáticas da rede municipal RJ. 
30/03 – Assembleia da rede municipal RJ. 
 

IP.TV e RIOEDUCA EM CASA: 
2. Continuar denunciando o caráter do APPLIQUE-SE. 
3. Lutar pela desvinculação do patrocínio dos dados entre plataformas. 
4. Continuar lutando pela possibilidade de acesso através de outros meios que 
garantam a interação entre professor e estudantes, respeitando-se a autonomia 
pedagógica. 
5. Reafirmar a luta em prol das plataformas públicas. 
6. Garantir equipamentos tecnológicos fornecido pela prefeitura e acesso aos 
professores, estudantes e funcionários que não tenham condições. 
7. Realizar uma plenária temática sobre o uso plataformas privadas e o 
APPLIQUE-SE nas redes de ensino.  
8. Convidar os representantes do sindicato da fundação CECIERJ para realizar 
esse debate sobre o uso da plataforma estadual. 
9. Tentar diálogo com a FUNDAÇÃO CECIERJ sobre a possibilidade de uso da 
sua plataforma ou soluções que atendam as preocupações da categoria em 
relação acesso online. 
10. Continuar acompanhando as iniciativas judiciais em curso.  
 

CAMPANHAS  
11. Reforçar a luta contra a reforma administrativa. 
12. REG 2: Pressão pelo pagamento do 13° salário dos profissionais da rede 

municipal do Rio que ainda não receberam. 



13. REG 2: Pressão para que os agentes de Ed. Infantil e de Ed. Especial da rede 
municipal do Rio possam realizar o trabalho remoto e participar dos cursos 
oferecidos aos professores da rede. 

14. REG 2: Pressionar por uma audiência pública da comissão de educação da 
Câmara de Vereadores sobre a retomada das atividades presenciais e a 
qualidade da educação no RJ com a presença do secretário de educação 
Renan Ferreirinha.  

 
Terceirizados: 

15. Cobrar do jurídico do SEPE a construção da denúncia ao MP Federal da 
situação das terceirizadas. Construir uma ida simbólica para a entrega do 
documento. 
16. Realizar Campanha de doação de cestas básicas para os profissionais 
terceirizados. 
17. Apresentar na reunião com as assessorias dos vereadores da oposição 
(16/03) a proposta de um encontro desses vereadores com as tercerizadas. 
18. Enviar ofício à Comissão de Educação da Câmara denunciando a situação 
das terceirizadas. 

 
TV SEPE: 

19. Construir um tema com o coletivo PRO INAPE da prefeitura RJ. 
20. REG 5: Divulgar o abaixo assinado pelo imediato fechamento de todas as 
escolas da rede municipal, estadual e particular e o canal de denúncias da 
Defensoria Pública 
21. REG 5: Divulgar a carreata do dia 22/3 Centro do Rio que acontecerá às 10 h 
22. REG 5: Divulgar o material da Greve pela Vida nas escolas. 
23: REG 5: Buscar tentativas de engajamento dos estudantes através da prática 
pedagógica dos professores. 
24. Sobre professores e funcionários com comorbidade e sem recursos 
tecnológicos para realizar trabalho remoto – modelo do SEPE de texto 
orientando notificação à escola e solicitando resolução desse problema.  
25. Realização de Plenária do Peja. 
26. Realização de Plenária sobre a BNCC e reforma curricular na prefeitura RJ. 
27. Repúdio à política da SME RJ de contratação de voluntários para a educação 
especial, desvalorizando o trabalho dos AAEEs e não convocando concursados. 
28. Plenária da educação especial pra discutir a situação do segmento na rede 
municipal. 
29. Continuar a pressão contra as mudanças da Matriz Curricular da prefeitura 
RJ.  
30. Relançar a Carta aos responsáveis explicando a Greve pela Vida já publicada 
pelo SEPE 
31. Estudar mandato de segurança para exigir o pagamento da gratificação dos 
secretários escolares. 
32. A assembleia da municipal RJ reafirma a necessidade imediata do 
LOCKDOWN TOTAL na cidade e no país, o fechamento de todas as unidades 
escolares públicas e privadas com a garantia imediata do auxílio emergencial e 
da assistência alimentar dignos aos nossos estudantes e familiares! 
 Por fim, a mesa leu e encaminhou as defesas das propostas da plataforma 
de votação. Sobre a Proposta 1, não houve defesas contrárias à manutenção da 
greve em defesa da saúde e da vida. Sobre a proposta 2, houve defesas sobre as 
três opções. Sobre a proposta 3, não houve defesas contrárias à paralisação 



integral da categoria. Logo depois, iniciou-se o processo de votação na 
plataforma virtual até às 22h. Com um total de 223 votantes, o resultado da 
votação foi: 
 
1ª pergunta: 
Sobre a greve em defesa da saúde e da vida 
(1) 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 em home Office. 
195 votos (87.4%) APROVADO 
 
(2) A assembleia da rede estadual 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 em home Office. 
8 votos (3.6%) 
 
(3) Abstenção 
20 votos (9%) 
 
2ª pergunta 
Sobre o formato das manifestações do SEPE durante a pandemia: 
1) Que o SEPE realize protestos presenciais de forma simbólica contra o retorno 
presencial das atividades escolares, por reajuste salarial e pela pauta de 
reivindicações da categoria, mantendo o caráter simbólico das manifestações 
nos momentos de alta da pandemia, respeitando todos os protocolos sanitários. 
127 votos (57%) APROVADO 
 
(2) Que o SEPE convoque protestos presenciais por reajuste salarial e pela pauta 
de reivindicações da categoria com ampla convocação e forme uma comissão 
sanitária para garantir os cuidados necessários durante essas ações. 
27 votos (12,1%) 
 
(3) Que o SEPE não realize protestos presenciais durante a pandemia. 
55 votos (24,7%) 
 
(4) Abstenção 
14 votos (6,3%) 
 
3ª pergunta 
A assembleia da rede municipal do RJ aprovou a participação dos 
profissionais da educação no Dia Nacional de Lutas intitulado “Lockdown 
Nacional da Classe Trabalhadora”, convocado de forma unitária pelas 
Centrais sindicais, Frentes e movimentos sociais dia 24/03/21. A 
participação nessas atividades acontecerá 
(1) sem a paralisação integral (remota e presencial) da categoria. 

141 votos (63,2%) APROVADO 
 
(2) com a paralisação integral (remota e presencial) da categoria. 
46 votos (20,6%) 
 
(3) Abstenção. 
36 votos (16,1%) 


