
 

 

ATIVIDADES, LUTAS E CONQUISTAS DO SINDICATO APEOC CHOROZINHO 

EM 2017 

UM BALANÇO DE NOSSA ATUAÇÃO SINDICAL 

 

1. No Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, realizado em 15/01/2017, o 

Sindicato APEOC aprovou a luta por um Novo FUNDEB e elegeu o presidente do Sindicato APEOC 

Chorozinho, Alessandro Carvalho, Secretário Executivo Adjunto da CNTE; 

2. Realização da primeira mesa de negociação com a atual gestão em 18/01, garantindo: 

➢ criação da Mesa de Negociação Permanente; 

➢ continuidade de pagamento de complementação ao salário mínimo aos músicos de Chorozinho lotados 

na Secretaria de Cultura; 

➢ pagamento do salário de dezembro de 2016 aos servidores da cultura; 

➢ aplicação do índice de reajuste do piso na carreira do magistério; 

 

3. Participação no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, com amplas e diversas 

atuações na defesa da boa utilização dos recursos da educação, bem como, na divulgação de 

informações; 

4. Compomos, pela primeira vez, o Conselho Municipal do Fundo Próprio de Previdência Social (FPPS) 

de Chorozinho, onde temos buscado garantir os repasses mensais em favor do referido fundo e coibir 

qualquer pratica ilícita no mesmo; 

5. Realização do primeiro ciclo de visitas nas escolas municipais, ocorrida entre fevereiro e abril, e tendo 

por base a primazia do debate e aproximação com a categoria; 

6. Realização de parcerias com estabelecimentos prestadores de serviços, disponibilizando descontos aos 

sócios (Escritório de Contabilidade Selma Marinho, Escritório Controle Contabilidade e Lava-Jato 

BemLimpim); 

7. Participação em diversas atividades contra as Reformas Trabalhista e da Previdência; 

8. Participação na Comissão Avaliadora do Estágio Probatório (o companheiro José Cleilson Coelho 

representou o sindicato na composição da referida comissão); 

9. Mobilização incentivando a participação dos profissionais da educação nos Conselhos Escolares (março 

e abril); 

10. Participação no Conselho CAE, garantindo representação dos profissionais da educação e almejando a 

boa utilização dos recursos destinados à alimentação escolar; 

11. Participação na Greve Geral Nacional, em 28 de abril (maior mobilização sindical da história do 

município); 

12. Cobrança e efetivação de pagamento de consignados da Caixa pendentes do ano de 2016; 

13. Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal de vereadores, com atenção especial para todo e 

qualquer projeto que envolva a vida funcional do servidor; 

14. Participação na Plataforma Operária e Camponesa, que une sindicatos urbanos, rurais e movimentos 

sociais em defesa da soberania nacional e preservação dos direitos da classe trabalhadora; 

15. Finalização do estágio probatório com a aprovação de todos os servidores em atividade do último 

concurso; 

16. Participação no Congresso Exclusivo e Extraordinário da CUT, em 09 de junho, com a aprovação da 

composição do Novo FUNDEB na pauta de lutas da Central Única dos Trabalhadores; 

 



 

 

17. Realização da Plenária com os Professores do Último Concurso (2009), em 29 de junho, na Escola 

Guibson Marinho dos Santos, elencando pauta específica destes servidores; 

18. Identificação e cobrança de correção de erro no pagamento das férias dos servidores municipais; 

19. Participação no Debate Regional sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Privatização da 

Educação Básica no Brasil, em Recife, 28 de julho – representando a APEOC e a CNTE; 

20. Garantia de pagamento de gratificação para agentes administrativos que desempenham a função de 

secretários escolar (atualmente é pago como FG – Função Gratificada. Ainda lutamos para que a mesma 

seja garantida em lei); 

21. Participação da Formação das Comissões Municipais do Sindicato APEOC (26 e 27 de agosto) 

22. Engajamento na luta nacional em torno dos Precatórios do FUNDEF, inclusive com a participação de 

delegação do Sindicato APEOC Chorozinho em debate específico sobre o tema na Assembleia 

Legislativa, em 21 de setembro; 

23. Publicação de resultado da avaliação de estágio probatório dos servidores do último concurso em Diário 

Oficial; 

24. Reformulação de pontos estratégicos do PCCR do magistério, garantindo: 

➢ evolução funcional pela via acadêmica para os professores da educação infantil (antes impossibilitados 

de ascenderem na carreira); 

➢ evolução funcional pela via acadêmica por meio de cursos de pós graduação na área da educação, ou na 

área de atuação e/ou formação (antes tal evolução só poderia ocorrer mediante pós graduação na área de 

formação);  

➢ prazo máximo de 30 dias, contados da data de protocolo do requerimento, para o executivo publicar e 

pagar a ascensão de nível; 

➢ fim da ascensão reduzida para professores com graduação em regime especial (a partir de agora todos 

os graduados evoluem para a mesma referência na carreira) e; 

➢ pagamento de indenização de difícil acesso para professores que trabalham na sede e moram em outro 

município 

 

25. AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SINDICATO APEOC CHOROZINHO em outubro; 

26. Visita nas escolas para a construção da CAMPANHA SALARIAL 2018 (outubro a dezembro) 

27. Participação no processo de eleição/renovação do CACS FUNDEB, elegendo o representante de 

professores e diretores. 

28. Prestação de serviços aos sócios - acompanhamento jurídico de processos, colônia de férias, oferta de 

planos de saúde e odontológicos com descontos em folhas, massoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia, 

dentre outros; 

29. Identificação de erro no pagamento do 13º salário e efetivação do pagamento de diferença em folha 

complementar. 

30. Realização de assembleia geral extraordinária e exclusiva dos servidores da educação de Chorozinho 

em 20 de dezembro, elencando pauta específica para compor a Campanha Salarial 2018. 

 

 

NOSSA LUTA FAZ HISTÓRIA, FAÇA VOCÊ TAMBÉM PARTE DELA, FILIE-SE! 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!! 

 


