AUDIENCIA DO SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ –
SINDIUTE E A UNIÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – UTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, representantes da SME e SEPOG
Data: 07/05/2015

Horário: 11h

Local: Secretaria Municipal da Educação – SME

SINDIUTE: Solicita informação sobre as providencias tomadas em relação a
truculência da guarda municipal, que impediu o acesso da companheira Ana Cristina
Guilherme a SME, por ocasião da audiência do dia 07/04/2015, e do assessor jurídico da
SME, Dr. David.

PMF/SME: Informa que já encaminhou o pedido de sindicância e solicita do SINDIUTE
as fotos e filmagens.
SINDIUTE: Informa que a plenária com os representantes das 72 unidades escolares que
recebem a GIL foi realizada e que a plenária de representantes rejeitou a proposta da
PMF/SME, que mantem a gratificação “GIL” condicionada à frequência, abrindo exceção
apenas para folgas do TER e folga do natalício (aniversario). O SINDIUTE considera injusto
professores perder a GIL por muitas vezes terem adquirido doenças na escola, como os casos
de dengue da EM Rosalina. Aproveita e solicita que os professores destas escolas possam
assim como os diretores, optar pelo gozo de férias durante o ano, pois o sindicato recebeu a
denuncia que as diretoras da EM CAIC Maria Felício Lopes e EM Manoelito Guimaraes,
anteciparam férias e que desconhecia essa opção, visto que os professores reivindicam, pois
as passagens áreas em julho são de alto custo o que tem impossibilitado dos professores
viajarem.
E conclui informando que os professores destas escolas ameaçam em julho solicitar a
transferência caso a PMF/SME não reveja a situação injusta que vincula a frequência ao Dificil
acesso.

PMF/SME: A SME vai levar a decisão da plenária ao secretario. Sobre o relato sobre
antecipação de férias, a SME esclarece que não há nenhuma orientação a respeito. Que as
duas diretores perderão o Difícil Acesso por ocasião da viagem.
SINDIUTE: Solicita que os professores a publicação da redução da jornada e o ato de
estabilidade dos professores do concurso de 2010 que foram nomeados com a carga horaria
de 200 horas, mas só assumiram 100 horas. E reivindica o concurso para professores de
áreas especificas de 100 horas.
O SINDIUTE solicita o levantamento de todos os casos e o encaminhamento das publicações
coletivo.

PMF/SEPOG: Informa que os processos individuais que chegaram, já foram todos
encaminhados, tanto a redução como o ato de estabilidade.
A COGEP vai informar a quantidade de professores nestes casos para providencias e até
31/05 todos as publicações serão concluidas
SINDIUTE: Sobre o direito Constitucional de Filiação dos Professores Substitutos,
consignado em folha.

PMF/SEPOG: Informou que a PMF autorizou o direito a filiação, consignado em folha de
pagamento dos professores substitutos. Que apresentara na CMF alteração da lei.
SINDIUTE: Solicita resposta sobre o repasse da consignação sindical no 1º dia útil do mês,
visto que a PMF retira do trabalhador dia 1 de cada mês, repassado para o sindicato, no 5º dia

útil.

PMF/SEPOG: Informa que atendendo a solicitação do SINDIUTE, repassado ao SINDIUTE
no máximo no 2º dia útil.
SINDIUTE: Reivindica quanto a diversidade de carga horaria e equiparação salarial.
 O levantamento das diversas cargas horarias existentes;
 A redução de 20% em todas as jornadas, sem redução de salários, em lei, iniciando
pelas jornadas de 240 para 200 horas, como determina a lei do piso;
 Que as jornadas sejam unificadas para 100 e 200 horas, de acordo com o interesse do
trabalhador;
 Que as suplementações sejam todas publicadas antes do concurso;
 Que seja verificado se há orientadores educacionais ainda recebendo suplementação,
para que seja incorporada a suplementação ao vencimento base;
 Que os cargos comissionados, professores efetivos da rede, após os dois semestres
suplementados, possam também incorporar a carga horaria, suplementação
definitivamente.

PMF/SEPOG: Informa que realizou estudos reivindicados pelo SINDIUTE, observando:
CARGA
HORÁRIA

59
70
72
80
100
120
125
140
150
156
165
168
170
175
180
184
190
192
196
200
210
216
220
228
230
235
240
TOTAL

QTD. SERV

1
2
1
1
51
2.733
6
2
3
1
1
2
1
1
36
1
3
2
1
11
3
7
13
4
4
1
5.778
8.670

%
0,01
0,02
0,01
0,01
0,59
31,52
0,07
0,02
0,03
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,42
0,01
0,03
0,02
0,01
0,13
0,03
0,08
0,15
0,05
0,05
0,01
66,64
100,00

 Que vai analisar os impactos financeiros e até o dia 30/06 apresentará proposta ao
SINDIUTE.
SINDIUTE: Garantia do ADI (vale alimentação) por dia trabalhado os dois turnos,

conforme a lei para professores substitutos e efetivos, pago retroativo a
setembro. Conclui dizendo que o não atendimento é quebra de acordo judicial
realizado na greve de 2014.
O SINDIUTE vai convocar os professores que não estão recebendo e ainda tem
retroativo a receber.
PMF/COGEP: Que atendendo a reivindicação do SINDIUTE implantou os vales alimentação

por dia trabalhado os dois turnos para todos os professores efetivos, no entanto continua
pendente o pagamento dos vales por dia trabalhado os dois turnos dos substitutos.
Que vai apresentar ao secretario o impacto financeiro do retroativo para publicação e
pagamento na folha de maio.
Que até o dia 30/05/2015 conclui a implantação dos vales por dia trabalhado dos substitutos.
SINDIUTE: Informa:
 Que já encaminhou os 4 nomes do SINDIUTE que irão compor a Comissão de analise
ao requerimento da GIL para 2016, e aguarda publicação dos nomes no DOM;
 Que já protocolou os 72 requerimentos de escolas e aguarda o comprovante;
 Que houve a reunião dia 30/04 que marcou a próxima reunião para o dia 23/05, 16
horas, na SME;
 Que na reunião do dia 30/04, foi solicitado o mapeamento da cidade, para verificar
proximidade das escolas requerentes, das escolas que já fazem jus a GIL.
PMF/SME: Encaminhara as reivindicações e deliberações da reunião.
SINDIUTE: Sobre a pauta dos Orientadores Educacionais que reivindica:
 Elaboração com os orientadores, de politica de Serviço de Orientação Educacional e
disciplinar no Município de Fortaleza;
 Concurso Público para Orientadores Educacionais;
 Equiparação Salarial com os Coordenadores;
 Aposentadoria Especial
 Formação para Orientadores Educacionais
PMF/SME: Apresentará proposta na próxima audiência. Na ocasião informou que todos os
cargos/função estão sendo revistas. E que atendendo a reivindicação do SINDIUTE já esteve
com os Orientadores no encontro ocorrido na SER 3.
PMF/COGEP: Informou a aposentadoria especial será estudada ainda este semestre.
SINDIUTE: Sobre a pauta dos Supervisores que reivindica:
 Reformulação na lei que condiciona o supervisor a nomeação em cargo comissionado,
para garantir a equiparação salarial aos coordenadores de função.
 Garantia da remuneração, incentivo ao cargo para todos os supervisores não estão
recebendo.
 Aposentadoria Especial
 Formação para Orientadores Educacionais
PMF/SME: Informa: Apresentará ao SINDIUTE proposta de reformulação na lei para garantir
a equiparação salarial dos supervisores até o dia 30/05. Que irá nomear imediatamente todos
os supervisores que não estão recebendo a gratificação, reconhecendo as dividas. Que a
politica de formação será apresentada ao SINDIUTE.
PMF/COGEP: Informou a aposentadoria especial será estudada ainda este semestre.
SINDIUTE: Sobre a pauta dos coordenadores:
 Da impossibilidade de realização do trabalho de coordenação pedagógica e
substituição de carências de professores ou faltas;
 Da formação especifica para coordenação pedagógica;
 Da garantia da aposentadoria especial
PMF/SME: Informa: Apresentará ao SINDIUTE proposta de reformulação na lei para garantir
a equiparação salarial dos supervisores até o dia 30/05.
PMF/COGEP: Informou a aposentadoria especial será estudada ainda este semestre.
SINDIUTE: Gestão Democrática das escolas;
 Reivindica Eleições de Diretores de Escolas;
 Substituição de diretores que não são bem avaliados pelas comunidades escolas, que

praticam assédio moral, abandonam as escolas, que não resolvem o problema das
escolas.
 Nomeação de diretor para a EM Washington Soares.
 Averiguação das denuncias relativa à escola Maria José Macário,
 Averiguação das denuncia relativa à EM Godofredo de Castro, EM José Carlos de
Pinho,
 Providenciar ar condicionado para a sala de aula dentro do pátio da EM Jose Carlos de
Pinho;
 Providenciar ar condicionado para a sala dos professores da EM Godofredo de Castro;
 Averiguar a denuncia de assedio moral da diretora do EM Godofredo de Castro Filho;
 Resolver o problema da piscina no CEI Jose Carlos de Pinho, foco permanente da
dengue, com vários casos diagnosticados na escola;
 Verificar a possibilidade de transferência da escola Washington Soares para a Escola
Estadual Dom Lustosa;
 Garantir ar condicionado em todas as salas da precária EM Imaculada Conceição e EM
Olindina de Carvalho;
 Averiguar denúncias de assedio moral na EM Matos Dourado e Maria Gondim;
 Elaborar orientação para gastos dos repasses, pois nas EM Godofredo de Castro e EM
Jose Carlos de Pinho, as diretoras afirmam não ter dinheiro para compra de ar
condicionado.
SINDIUTE: Solicita reunião para tratar da pauta dos funcionários de escolas
PMF/SME: Vai marcar na próxima semana e comunica ao SINDIUTE
SINDIUTE: Solicita a Reunião das ETIs
PMF/SME: Vai marcar na próxima semana e comunica ao SINDIUTE
SINDIUTE: Solicita discutir as atribuições dos superintendentes
PMF/SME: vai marcar reunião para apresentar ao SINDIUTE

