
Informes das últimas ações da direção do SEPE-Caxias (16 e 17/08)

Na última  quinta-feira  a  direção  do  SEPE-Caxias  esteve  no  Ministério  Público  para  audiência
convocada  para  tratar,  entre  outros  pontos,  do  calendário  escolar  e  devolução  dos  valores
descontados e reposição dos dias de greve. Estiveram presentes pelo SEPE-Caxias as coordenadoras
gerais professoras Maria Cândida, Renata Roseo e Marcos Lord,  acompanhadas pela professora
Nádia Aquino (OP), Dra. Adilaine (advogada do SEPE) e Beatriz Silva (estagiária de direito do
SEPE). Pela SME estiveram presentes as professoras Iracema (subsecretária-SSAGP), professora
Tatiana Várzea (Coordenadora de Inspeção Escolar), Dra. Renata (diretora jurídica-SME) e Keli
(assessora jurídica-SME) e Dra. Ana Paula (diretora jurídica-PGM).

A promotora Dra.  Elayne registrou a  ausência de representantes do gabinete  do prefeito,  assim
como da secretaria de governo, o que segundo ela e confirmado pelas representantes do governo
presentes, inviabilizou qualquer negociação pois as mesmas não têm autonomia para negociação. A
direção do SEPE-Caxias pediu que se registrasse em ata que qualquer reposição de aulas ficará
inviável diante da falta de negociação por parte do governo.

A Dra.  Ana  Paula  pediu  que  se  registrasse  que  o  secretário  de  governo  informou  que  serão
garantidos os 200 dias letivos, ao que o SEPE questionou como se pretende que isso ocorra, uma
vez que não há qualquer perspectiva de negociação por parte do governo.

Após essa audiência as representantes do SEPE seguiram para o fórum de Duque de Caxias para
acompanhar  o  andamento  das  ações  sobre  o  corte  de  ponto  (processo  nº  0026559-
96.2018.8.19.0021) e de convocação de novos profissionais de educação (processos nºs 006171-
67.2017.8.19.0021  (PI  e  PII)  e  0063224-48.2017.8.19.0021).  A  Dra.  Adilaine  conseguiu  ser
recebida pelo juiz responsável pela ação contra o corte de ponto e na qual entramos com recurso
reafirmando  que  o  corte  de  ponto  inviabiliza  a  garantia  dos  dias  letivos,  ao  que  o  juiz  se
comprometeu  a  analisar  o  processo tão  logo seja  possível.  Quanto  à  ação pela  convocação de
profissionais de educação, a Dra. Adilaine foi recebida pela assessora do juiz responsável pela ação
para quem foi esclarecida a importância dessas convocações para o atendimento das muitas turmas
ainda sem aulas até a presente data.

Ainda na noite desse mesmo dia parte da direção do SEPE juntamente com membros da categoria
retornou a câmara municipal para procurar os vereadores e questionar sobre o projeto de inclusão
dos novos cargos. A maioria dos vereadores não estava presente.

No dia seguinte, cumprindo deliberação de reunião de direção, alguns diretores foram a prefeitura
para  tentar  uma  audiência  com o  prefeito  e  o  secretário  de  governo.  O secretário  de  governo
informou que não poderia receber o SEPE nesse dia, mesmo assim reforçamos a importância de que
o governo reafirme com a câmara municipal a importância de que a mensagem de inclusão dos
novos cargos e retorno das regências seja colocada em votação com a máxima urgência pois muitos
profissionais de educação estão deixando as dobras por conta da falta de regência.



Foi  verificado  com  o  secretário  de  administração  sobre  o  encaminhamento  dos  processos  de
enquadramento,  ao  que  o  secretário  confirmou  que  á  foram enviados  para  a  SME quase  cem
processos para análise e tão logo sejam devolvidos novos processos serão enviados.

Atenção: durante a última semana foi divulgada nas redes sociais uma nota informando sobre uma
ação  judicial  particular  garantindo  o  enquadramento  em  estágio  probatório,  ao  que  alguns
servidores eu não participaram dessa ação questionavam se então não estariam contemplados.

O SEPE esclarece que independente de qualquer ação particular, o SEPE também entrou com ação
coletiva por meio do processo nº 0070568-80.2017.8.19.0021, o que por si só garante o mesmo
direito para todos os servidores que deram entrada no processo de enquadramento dentro do prazo
contemplado no parecer da PGM, ou seja, até agosto de 2017.

Novos encaminhamentos estão sendo vistos com relação as outras ações ainda em tramitação na
justiça.

Seguiremos acompanhando.

#OSEPEsomosnós


