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Agenda – Janeiro de 2011 

 

1ª Quinzena 

 

03 de Janeiro  

 

 Digitar Ofício para Izabel Cristina – Sec. De Educação – Marcando reunião para 

tratar de assuntos de interesse da categoria; 

 Passar na Prefeitura par pegar os valores do repasse dos associados referente ao 

mês de novembro de 2010; 

 Passar no RH da Secretaria de Administração para entregar novas fichas de 

filiação; 

 Digitar ofícios e recibos para a Secretaria de Finanças; 

 Organizar o livro de Pontos 

 

04 de Janeiro 

 

 Levar os recibos para Teresa e Raimundinha assinarem. 

 Levar recibos para Prefeitura; 

 Receber cheques e levar para Teresa e Raimundinha assinarem e fazer depósito 

bancário; 

 Reunião com a Secretária de Educação. 

 Abrir Pasta de Ofícios 2011 

 

05 de Janeiro 

 

 Visitar sites da APEOC, CNTE, MEC e CUT para verificar qual a previsão de 

reajuste do valor aluno ano e do PSNP – Piso Salarial Nacional para os 

Professores; 

 Visitar o site do SINDMUB enviar material para colocar no site. 

 Falar com Dr. Antonio Correia a respeito de possível desconto para os 

associados no acesso ao Arajara Pack. 

 Fazer Pagamentos de contas de água, luz e telefone. 

 

06 de janeiro 

 

 Fazer a prestação de contas do mês de outubro. 

 Viajar para Fortaleza para pegar na SRTE – Secretaria Regional do Trabalho e 

Emprego a Carta Sindical emitida pelo MTE – Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 

 



 

07 de Janeiro 

 

 Fazer a prestação de contas do mês de novembro 

 Falar com Raimunda Everane, secretária de finanças,  a respeito de ofício 

enviado ao Balneário do Caldas; 

 

 

10 de Janeiro  

 

 Reunião na Secretaria de Administração com o Secretário Rommel Alencar para 

tratar de assuntos de interesse da categoria – Empréstimo Consignado através do 

BB; 

  Reunião com o contador da Prefeitura Municipal de Barbalha Raimundo 

Nonato sobre recursos do FUNDEB; 

 Entregar no RH da Sec de Administração mais fichas de filiação. 

 

11 de janeiro 

 

 Reunião com a acessória jurídica do SINDMUB a respeito de repasse, reajuste 

salarial, salário mínimo, gratificação de 2% para professores que participaram de 

cursos de no mínimo 120hs, processos de Patrícia, Mazza, Ileuda, Inaldo, 

Oceilma, Lindomar, Marcos Antonio, Mauro Melquíades,  Maria Rosilene, 

Escolástica, Delfina Pereira. 

 Pegar e trazer os Processo de Marciano e de Ana Isa e devolver aos interessados; 

 Digitar ofícios para Izabel – Sec. De Educação; Sandra – Presidente do 

FUNDEB, Zé Leite – Prefeito e Pedro- Sec. Educação - Gestão, levar para 

Teresa assinar e entregar aos destinatários; 

 Levar para Dr. Joseilson ler e orientar a respeito do Contrato de Empréstimo do 

BB- Banco do Brasil para os funcionários Públicos do Município de Barbalha-

CE. 

 

12 de Janeiro 

 

 Participar de audiência de José Inácio na Junta do Trabalho em Crato; 

 Pegar Carteira de Associados na Papelaria  Real; 

 Fazer Xerox dos processos de Patrícia, Mazza, Ileuda, Inaldo, Oceilma, 

Lindomar, Marcos Antonio, Mauro Melquíades,  Maria Rosilene, Escolástica, 

Delfina Pereira  e entregar uma cópia para cada um deles e anexar outra no 

arquivo do SINDMUB; 

 Pegar os documentos do pessoal do Posto de Saúde Leão Sampaio para entrar na 

justiça reclamando 20% de insalubridade; 

 Levar documentação para Dr. Joseilson. 

 Ir na Sec. De Administração e assinar Contrato de Empréstimo do BB- Banco do 

Brasil para os funcionários Públicos do Município de Barbalha-CE 

 

13 de Janeiro 

 



 Reenviar lista contendo pessoal para incluir na reclamação do anuenio para Dr. 

Joseilson; 

 Ir na Casa de Marlene Queiroz (próximo ao CSA) e Selma Cruz (Sítio Estrela) 

para pegar fotocópias dos contracheques  de abril a dezembro de 2010 par defesa 

da não implantação quiquenio; 

 Digitar Requerimentos dos 2% da capacitação dos professores com no mínimo 

120hs; 

 Falar com Dr. Joseilson a respeito das causas de Márcia Avelar e de Margareth 

Silva 

 

14 de Janeiro 

 

 Reunião com Izabel Cristina 

 

Pauta: 

 

 Total de  entrada e saída dos recursos  do FUNDEB em 2010 

 Rateio de sobras dos 60% ( possibilidade) 

 Pagamento do premio das escolas destaques  

 Reajuste Salarial – Data Base 1º de Janeiro de 2011 

 Lotação ( Efetivos, Readaptados, Supervisores, Professores Contratados e 

Concursados) 

 Salário Mínimo de 540,00 

 Situação Pendente de reenquadramento de Laene, Goretti Silva e Aparecida 

Honório; 

 A questão da configuração do 2º expediente do pessoal com mais de 10 anos que 

está constando, no contracheque, como contrato temporário 

 Abertura da Semana Pedagógica. 

 

De 16 a 21  de janeiro 

 

 Participar da Semana Pedagógica no auditório da UFC; 

 

Dia 17 de janeiro 

 Reunião com a gerente do BB 

 Participar da Semana Pedagógica no auditório da UFC; 

 Distribuir carteiras de sócios na UFC 

 

Dia 18 de janeiro 

 Reunião com o Conselho do FUNDEB 

 Participar da Semana Pedagógica no auditório da UFC; 

 

Dia 19 de janeiro 

 Participar da Semana Pedagógica no auditório da UFC; 

 Elaborar a propaganda dos serviços, em regime de parceria oferecidos pelo 

SINDMUB; 

 Levar matriz para xerocopiar; 

 Distribuir entre os presentes na UFC 

 



Dia 20 de janeiro 

 Participar da Semana Pedagógica no auditório da UFC; 

 Passar na prefeitura para pegar os valores de entrada e saída dos recursos do 

fundeb; 

 Digitar informativo 

 Passar na papelaria para xerocopiar informativo 

 Distribuir com todos os professores presentes na UFC 

 

Dia 21 de janeiro 

 Participar da Semana Pedagógica no auditório da UFC; 

 Passar em Dr. Joseilson para pegar documentos sobre audiências de Mazza, 

Patrícia, Mauro, Escolástica, Jesus Inaldo 

 Comunicar aos funcionários dia e hora das audiências 

 Falar com Raquel RH da SME a respeito do nível de Goretti, Laene e Aparecida 

Honório 

 

Dia 24 de janeiro 

 

 Passar na Prefeitura e pegar os valos dos cheques de dezembro 

 Digitar ofícios e recibos 

 Levar para Teresa e Raimundinha assinarem; 

 Ir na Prefeitura pegar os cheques, 

 Assinar e carimbar os cheques 

 Depositar no Banco 

 Articular os supervisores para reunião dia 25 

 

Dia 25 de janeiro 

 

 Articular os supervisores para reunião dia 25 

 Realização de reunião com os supervisores  

 Elaboração de Pauta de reivindicações a ser apresentada a secretária de 

educação 

 

Dia 26 de janeiro 

 

 Fazer a prestação de contas de dezembro 

 Visitar sites APEOC, CUT, CNTE, MEC para atualizar informações 

 Visitar o site do SINDMUB 

 

Dia 27 de janeiro 

 

 Consultar Dr. Joseilson a respeito da redução de carga horária adotada pelo 

município para professores com 4, 6, 7 e até 8 anos de segundo expediente, 

 Reunião com a secretária de Educação Izabel Cristina 

 Reivindicação do cumprimento do art. 468 da CLT; 

 Entrega de requerimento 

 Marcar com a Sec. De Educação reunião com os supervisores 

 

Dia 28 de janeiro 



 

 Confeccionar carteira de filiados; 

 Digitar e levar para o RH da prefeitura ofício de inclusão de mais associados; 

 Falar com Isabel a respeito do caso de Laene, Aparecida Honório e Goretti Silva 

 Marcar reunião com Rommel Alencar a respeito de reajuste salarial para os 

servidores públicos não amparados pela lei do salário mínimo nem pelo PCCR; 

 Solicitar de Rommel Alencar a formação do grupo de estudo para implantação 

de um Plano de Cargo e Carreira para os demais funcionários públicos. 

 Conferir lista de associados e contribuintes 

 

Dia 30 de janeiro 

 

 Reunião com Isabel Cristina a respeito da redução de carga horária de 

professores com  quatro, cinco, seis, sete e até oito anos de ampliação temporária 

 

 Estudar proposta de Minuta de Lei para apresentar a Secretária de Educação 

regularizando situação do Supervisor Educacional do Município. 

 

 Encaminhar via para cada supervisor analisar 

 

 Fazer as modificações necessárias 

 

 Enviar cópia assessoria jurídica para dá parecer 

 

 Elaborar justificativa para o projeto de lei. 

 

 


