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PARTICIPANTES SME 

 

NOME COORDENADORIA NOME COORDENADORIA 

Dalila Saldanha Secretária Ariana Falcão 
Ass. Técnica da 

Governança 

Marcelino Brandão Ass. Técnica da Governança Pedro Júnior Coord. Infraestrutura 

Fátima Canuto Assessoria Especial Fátima Lima Coordenadora D.E. 6 

Océlio Pereira Coordenador D.E. 1 Josa Vasconcelos Coordenador D.E. 2 

Otílio Diógenes Coordenador D.E. 3 Fred Secundino  Coordenador D.E. 4 

Joelson Moura  Coordenador D.E. 5   

 

PARTICIPANTES SINDICATO 
 

NOME CARGO NOME CARGO 

Ana Cristina Guilherme SINDIUTE/Direção Juliete de Oliveira 
SINDIUTE/Representante 

de escola 3  

Wellington Soares SINDIUTE/Direção Iracema Barbosa 
SINDIUTE/representante de 

escolas 5 

Cecilia Vieira SINDIUTE/Direção Carlos Cesar 
SINDIUTE/representante de 

escolas 6 

Antônio Félix SINDIUTE/Direção            Eliene Brito 
SINDIUTE/representante de 

escolas 1 

Maria Suzana Moreira            SINDIUTE/Direção Valdísia Vieira 
SINDIUTE/representante de 

escolas 4 

Nathalia Benevides SINDIUTE/Jurídico  Maria Angelúcia 
SINDIUTE/representante de 

escolas 2 

 

PONTOS DISCUTIDOS 
 

QUEM O QUÊ 

SME 

A Secretária declarou iniciada a reunião, que contou com a participação de 
representantes do Sindicato, para explanação das ações que vêm sendo 
realizadas pela SME, em especial no que diz respeito à infraestrutura.  
1. Requalificação do parque escolar – investimentos em reformas e 

manutenções 
˗ Parque escolar em números: 559 unidades escolares – 269 escolas de 

tempo parcial; 22 escolas de tempo integral; 10 anexos escolares; 8 centros 
de educação especializados; 156 centros de educação infantil e  94 creches.  

˗ Ações implementadas a partir de janeiro/2017: aplicação de instrumental por 
técnicos da Coordenadoria de Infraestrutura e gestores para identificação 
das prioridades em intervenções físicas nas unidades educacionais. A partir 
deste instrumental foram definidas 200 unidades prioritárias para 
requalificação/reforma até 2020, conforme cronograma anual, com valor 
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previsto de R$ 40 milhões. A SME vem executando, além desta ação de 
requalificação, a manutenção preventiva e corretiva das unidades 
educacionais, atendidas por demanda, identificadas por gestores escolares 
e Distritos de Educação.  

˗ Em 2017 a SME iniciou diálogo com o Ministério Público para assinatura de 
Termo de Ajustamento de Conduta para acompanhamento e monitoramento 
das 200 unidades educacionais, através de sistema informatizado.   

˗ Em 2017 a SME garantiu uma parcela emergencial de R$ 5 mil por escola, 
totalizando R$ 1,4 milhão, para aplicação em manutenção preventiva e 
corretiva de espaços físicos.  

˗ Ainda em 2017 a SME garantiu o repasse de duas parcelas do Programa 
Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE), 
totalizando aproximadamente R$ 10,5 milhões, além do pagamento do 
Prêmio Escola com Excelência em Desempenho PMED/2016, no total 
aproximado de R$ 800 mil.   

˗ Em 2018 a SME já iniciou o repasse de uma parcela do PMDE; o pagamento 
do Prêmio Escola com Excelência em Desempenho PEMED/2017 ocorrerá 
em junho/18, com valor aproximado de R$ 2 milhões. 

˗ Cada uma das 291 escolas da rede municipal receberá repasse de R$ 10 
mil como recurso emergencial, que deverá ser aplicado na manutenção 
preventiva e corretiva dos espaços físicos das unidades. Esse acordo foi 
garantido em negociações com o Sindicato União dos Trabalhadores em 
Educação do Ceará (Sindiute), por ocasião da greve em abril/18. O repasse 
vai ocorrer em junho/18 e será de aproximadamente R$ 2,9 milhões. A 
prioridade de uso do recurso deverá ser discutida com o conjunto de 
profissionais da escola, com registro em Ata, a qual comporá o processo de 
prestação de contas e pelo menos 30% do recurso deve ser aplicado no CEI 
ou unidade anexa. 

˗ Através da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza e, em parceria com o 
CREA-CE, a Prefeitura já vinha discutindo medidas no sentido de ampliar 
as inspeções de prédios públicos, com prioridade às unidades educacionais 
de Fortaleza, que serão aceleradas e parametrizadas por critérios ainda 
mais rigorosos.  
 

2 Status das escolas beneficiadas em 2017 e 2018, por Distrito de 
Educação. 
A SME entregou ao Sindiute a relação das unidades educacionais 
beneficiadas em 2017/2018 com intervenções físicas (reforma e/ou 
manutenção) concluídas e/ou em andamento. No total foram cerca de 330 
intervenções, correspondendo ao valor total de aproximadamente R$ 30 
milhões. 

Em relação às intervenções emergenciais já iniciadas, bem como as que 
forem identificadas como prioritárias, serão concluídas até julho/18.  

SINDIUTE 

O Sindiute entregou relatório de 30 unidades escolares com a relação de 
problemas e informou que enviará novas demandas das escolas ainda esta 
semana. 
 
Reivindicações do Sindiute 
˗ Alvará de funcionamento de todas as escolas atestando que estas não 

oferecem risco à comunidade escolar, com prazo até agosto/2018; 
˗ Ampliação dos investimentos para uma política permanente de manutenção 

das escolas; 
˗ Interdição de todas as unidades com risco aparente ou não; 
˗ Relação das escolas com ano de construção e o ano de reforma; 
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˗ Relação de reformas de manutenção nas escolas na gestão do Prefeito 
Roberto Cláudio, especificando o serviço e o custo; 

˗ Relação dos prédios alugados para escolas alugadas, data do primeiro 
contrato, endereço, proprietário e custo do aluguel. 

SME 
Informou que a cada 15 dias será tratada uma temática com o Sindicato. Na 
reunião do dia 07/06, a pauta será professores readaptados. 

 

 

 
 


