
Comissão Municipal do Sindicato  
APEOC de Morrinhos

Os profissionais da Educação da rede municipal de 
Morrinhos agora contam com o trabalho da Comissão 
Municipal do Sindicato APEOC, eleita no dia 6 de maio, 
em assembleia com a categoria, ocorrida na sede do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais. O encontro que elegeu 
a Comissão Municipal contou com a presença do presi-
dente do Sindicato APEOC, Anizio Melo; do assessor po-
lítico, Kim Lopes; e do assessor jurídico, Ítalo Guerreiro; 
além de 40 docentes.

A presença do Sindicato APEOC na defesa dos pro-
fissionais da Educação de Morrinhos é um importante 
avanço na luta pelos direitos dos servidores municipais. 
Levaremos assessoria jurídica e política para dar suporte 
às atividades sindicais de apoio aos sócios e sócias, para 
garantir o respeito às conquistas já consolidadas e am-
pliar os direitos da categoria.
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Com muito empenho da recém-eleita Comissão 
Municipal, a sede do Sindicato APEOC em Morrinhos foi 
inaugurada no dia 27 de maio. O imóvel fica na Ave-
nida Alcides Rocha, 310 (andar superior), no centro da 
cidade. O local vai concentrar as atividades sindicais da 
Comissão Municipal, além de oferecer atendimento aos 
sócios.

A Comissão enviou ofícios para as escolas estaduais 
informando sobre o novo atendimento, e segue visitando 
as residências dos professores interessados em se asso-
ciar. O Sindicato APEOC em Morrinhos conta atualmente 
com 41 sócios na cidade. A entidade espera que os de-
mais profissionais da Educação do município também se 
associem para fortalecer a luta em defesa da categoria.

Inauguração da Sede

A atual composição da Comissão é formada pelos 
professores Maria Ione Linhares (presidente), Ana Cé-
lia Ribeiro Lima (vice-presidente), Luiza Amélia Ribeiro 
Arcanjo (secretária), Rita Carneiro Silveira (tesoureira), 
Francisco Marcelo Jovino de Souza (suplente) e Ana Cri-
sânia de Souza Magalhães (suplente).
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Pagamento do rateio do Fundeb referente ao ano de 2016;

Implementação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse/planejamento;

Ampliação definitiva da carga horária dos professores efetivos da rede Municipal de Mor-
rinhos; 

Garantir os 2 (dois) turnos de trabalho aos servidores da Educação Municipal de Morri-
nhos, tais como: merendeiras e auxiliares de serviços gerais, garantindo também a remu-
neração de 1 (um) salário mínimo;

Garantir que seja destinado em âmbito municipal o mínimo de 70% dos recursos do FUN-
DEB para pagamento de professores; 

Cumprimento da Lei Municipal Nº. 339/2009 e suas alterações Lei Nº. 369/2010 que trata 
da Gratificação Anual para os Professores Alfabetizadores;

Garantir o pagamento da remuneração do mês de dezembro e 13º salário dos professo-
res que comprovem recebimento referente a 100h e trabalharam 200h;

Garantir, segundo legislação pertinente, o direito de licença para cuidar de parente idoso 
e/ou portador de necessidades especiais;

Estudar e lutar pelo FGTS de cada professor concursado que lhes foram negado o direito;

Garantir que 60% do precatório do Fundef sejam destinados ao pagamento dos profes-
sores; 

Desenvolver uma política de valorização dos professores da rede municipal de Morri-
nhos que atualmente estão aposentados;

Criação/atualização da PVR – Parcela Variável de Redistribuição para graduados, espe-
cialistas, mestres e doutores. 

REIVINDICAÇÕES
Os profissionais da Educação da cidade já avançaram em conquistas para toda a cate-

goria, como o Reajuste Salarial de 7,64%, conquistado no mês de março. Mas o trabalho 
não para por aí. A Comissão Municipal do Sindicato APEOC luta agora pelo cumprimento 
de outras reivindicações:


