
SINDMUB – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

BARBALHA-CE 

 

 

 

Agenda de Fevereiro – 2011 

 

 

01/02/2011  

 Concluir Prestação de Contas do mês de 

dezembro de 2010; 

 - Fazer o balanço financeiro anual de 2010; 

 - Alimentar o site do sindmub; 

 - visitar os sites da APEOC, MEC, CNTE, CUT. 

 Responder e-mails 

 

02/02/2011   

 Digitar ofícios para Isabel Cristina – 

Secretária de Educação - marcando reunião com 

supervisores educacionais e ou/escolares; 

 - Digitar ofício para Rommel Alencar – 

Secretário de Administração – marcando reunião 

para tratar de assuntos diversos de interesse 

da categoria; 

 - Telefonar para o pessoal que vai ter 

audiência na justiça de trabalho a  partir do 

dia 07/02/2010; 

 - Digitar ofícios para RH da Prefeitura 

Municipal para inclusão de mais filiados; 

 - Confecção de carteiras de novos sócios; 

 - Ir na Sec. De Educação resolver problemas 

de lotação. 

 - Falar com Oscar Sobral a respeito do 

problema de Diva Cruz 

 Responder e-mails 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, 

buscando informações sobre o Piso do Professore e 

atualizar-se das ultimas notícias; 

 

 

03/02/2011 

 

 Preparar Pauta de Negociação com Secretário 

de Administração Rommel Alencar e reestruturar 

Minutas de Projeto de Lei que criam os Planos 

de Cargos e Carreira para os servidores 

públicos municipais e para os profissionais da 

saúde; 



 Digitar ofício reivindicando reajuste de 

salário dos professores em torno de 21% 

 Pesquisar na net salvar e imprimir cópia da 

lei do piso e dos pareceres interministerial e 

30 de dezembro de 2009 e 30 de dezembro de 

2010, que atualiza o valor aluno ano, para 

apresentar a Rommel Alencar e a Isabel 

Cristina, secretários do governo municipal, 

administração e educação, respectivamente. 

 

 Digitar ofício reivindicando reajuste de 10% 

para os demais servidores que não tiveram 

reajuste de salário nos últimos anos 

 Responder e-mails 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, 

buscando informações sobre o Piso do Professore e 

atualizar-se das ultimas notícias; 

 

 

04/02/2011 

 

 Compra de material de escritório 

 Fazer recarga de cartuchos de impressora 

 Entrar em contato com a professora Cícera 

Paz da Silva para pegar cópias de contracheques 

de abril de 2009 a janeiro de 2011 para 

comprovar a não implantação do quiquenio 

 Responder e-mails 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, 

buscando informações sobre o Piso do Professore e 

atualizar-se das ultimas notícias; 

 

 

  Dia 07/02/211 
 

 Justiça do Trabalho – Crato as 8:30h 

para audiência as 9:15min. Servidora 

 Escolástica  

 Entregar Carteiras de Sócio ao pessoal 

do PSF Centro e do Caps  

 Passar na Secretaria de Finanças para 

pegar valores dos cheques de janeiro/2011 

 Digitar ofícios e recibos para 

prefeitura 

 Levar recibos e ofícios para Teresa e 

Raimundinha assinarem, carimbar e depositar no 

banco; 



 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, 

buscando informações sobre o Piso do Professore e 

atualizar-se das ultimas notícias; 

 Fazer pagamentos de cagece, Coelce e 

Telemar, Serviços Odontológico, Manutenção site, 

IKNET, Papelaria, etc. 

 Responder e-mails 

 

 

Dia 08/02/2011 

 

 Passar em Cartório para autenticar documentos e 

reconhecer firma; 

 Ir no Ministério do Trabalho em Crato 

 Levar documentação para Dr. Joseilson em Juazeiro; 

 Acessar sites da APEOC, CUT, CNTE e MEC 

 Atualizar site do SINDMUB 

 Responder e-mails 

 

 

 

Dia 09/02/2011 

 Convidar um representante da Secretaria de Saúde ( 

MARIA DAS GRAÇAS), um representante da Secretaria de 

Administração (EVÂNIO), um representante da Secretaria 

de Finanças (PAULO) em representante da Secretaria de 

Trabalho e Ação Social (WELINGTON) para participarem 

da reunião com Rommel Alencar as 14:00 do dia de hoje 

 

 Reunião com Secretário de Administração : Reajuste de 

salário dos servidores, aumento salarial professores, 

concurso público, proposta de projeto de lei que cria 

PCC para servidores públicos e pessoal da saúde  

 Responder e-mails 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, buscando 

informações sobre o Piso do Professore e atualizar-se 

das ultimas notícias; 

 

 

Dia 10/02/2011 

 

 Reunião com a Secretária de Educação: Pauta de 

reivindicações dos Supervisores Educacionais, Entrega 

de Projeto de Lei que dispões sobre o exercício da 

função de supervisor educacional no município de 

Barbalha-Ce;Aumento dos Professores;Lotação;Concurso 

Público, dentre outros.  

 Responder e-mails 



 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, buscando 

informações sobre o Piso do Professore e atualizar-se 

das ultimas notícias; 

 

Dia 11/02/2011 

 

 Participar do Seminário sobre Direitos  Obrigações 

Trabalhistas e Previdenciários para os Trabalhadores 

do Estado do Ceará que acontecerá durante todo o dia 

no Salão Paroquial de Brbalha-Ce. 

 Responder e-mails 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, buscando 

informações sobre o Piso do Professore e atualizar-se 

das ultimas notícias; 

 

 

Dia 14/02/2011 

 

 Apanhar, digitar e imprimir depoimentos do pessoal das 

secretarias de saúde, ação social, finanças e 

administração a respeito do congelamento de salários e 

da necessidade de implantação dos PCC e levar para 

Rommel Alencar. 

 Digitar e imprimir ofício ao Presidente da Câmara 

Municipal Ernandes Garcia em reposta a requerimento de 

Rildo Teles 

 Levar e protocolar oficio à câmara municipal de 

Barblha 

 Fazer recarga de cartucho de impressora 

 Responder e-mails 
 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, buscando 

informações sobre o Piso do Professore e atualizar-se 

das ultimas notícias; 

 

Dia 15/02 /2011  

 

 Justiça do Trabalho – Crato as 9:00h para   audiências 

de :                                    

 

Delfina Pereira    dia 15/02  as 9:45h  

Maria Rosilene     dia 15/02 as 10:00h 

Maria Lindomar     dia 15/02 as 10:15h   

 

 SINDMUB ganha da Justiça do Trabalho, 1ª estância,  o 

Processo do anuenio. Salientamos que cabe recursos. 

 SINDMUB ganha Liminar na Justiça do Trabalho em prol 

das funcionárias Ileuda, Oceilma e Lindomar.  

 Responder e-mails 



 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, buscando 

informações sobre o Piso do Professore e atualizar-se 

das ultimas notícias; 

 

 

 

Dia 16/02/2011 

 

 Atualização do Site do SINDMUB 

 Visita aos sites da APEOC, CNTE, CUT e MEC 

 Atendimento telefônico para orientações sindicais 

legais e possíveis: Professora Patrícia (problema: 

lotação), Professora Luisiane (problema lotação), 

Professora Divanete (problema: aposentadoria), 

Professora Laene (problema: reenquadramento), Isa 

(problema: aumento salarial) 

 Indicar, a pedido da Secretária de Educação, seis 

nomes de professores ,readaptados de função, para 

participarem de curso de informática e repassarem para 

os demais. Nomes indicados pelo SINDMUB: Zuleide 

Faustino, Demontiana Queiroz, Rejane Landim, Iolanda 

Garcia, Ana Celeste Santana e Francisca  

 Divulgar no site do SINDMUB Calendário de Pagamento da 

Prefeitura Municipal de Barbalha-CE. 

 Responder e-mails 

 

Dia 17/02 /2011  

 Justiça do Trabalho – Crato as 7:30h  para   

audiências de :                                  

  

Ileuda Filgueira   dia 17/02  as 8:00h 

Maria Oceilma      dia 17/02  as 8:15h 

 

 Pesquisar e enviar para o funcionário Paulo Nascimento 

art. Da CLT que falam a respeito de férias e abono 

pecuniário; 

 Orientar a “venda” de 10 de féria e dispor modelo de 

Requerimento para funcionários interessados em vender 

férias. 

 Levar na EEF Josefa Alves de Sousa documentação de 

Divanete e fazer orientações sobre aposentadoria. 

 Responder e-mails 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, buscando 

informações sobre o Piso do Professore e atualizar-se 

das ultimas notícias; 

 

 

18/02/2011 



 Passar na Sec. De Administração para saber andamento 

das Propostas de Projeto de Lei que criam Plano de 

Cargo,Carreira e Remuneração para os demais 

funcionários públicos municipais; 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, buscando 

informações sobre o Piso do Professore e atualizar-se 

das ultimas notícias; 

 Alimentar site do SINDMUB; 

 Responder e-mails 

 Orientar via telefone as funcionárias Diana, Rosa 

Emília, Teresinha Bezerra dentre outras 

 Consultar sites: Apeoc, CNTE, CUT, MEC; 

 Alimentar site do SINDMUB; 

 

 

 

21/02/2011 

 

 Passar no HSBC; 

 Atender solicitação e orientar a professora Zélia; 

 Consultar sites: Apeoc, CNTE, CUT, MEC; 

 Alimentar site do SINDMUB; 

 Responder e-mails 

  

 

22/02/2011 

 

 Consultar sites: Apeoc, CNTE, CUT, MEC; 

 Alimentar site do SINDMUB; 

 Responder e-mails 

 

23/02/2011 – 

 Digitar ofícios para RH da Prefeitura e levar para 

Teresa assinar; 

 Telefonar para Ileuda providenciar nova documentação 

para novo processo; 

 Falar com Isabel a respeito da mudança de nível de 

Laene, Aparecida Honório, Goretti Silva; 

 Responder e-mails 

 Consultar sites: Apeoc, CNTE, CUT, MEC; 

 Alimentar site do SINDMUB; 

 

 

24/02/2011- 

 Atender solicitação de Francisca Gilvânia; 



 Consultar Assessoria Jurídica sobre o caso de Gilvânia 

e sobre os Contratos Temporários com duração de seis 

meses; 

 Digitar e Imprimir requerimento de readaptação de 

Gilvânia; 

 Reunião com Isabel a respeito das Propostas de Projeto 

de Lei dos Supervisores e do reajuste salarial em 

torno de 21% para os professores; Pagamento do Prêmio 

Escola Destaque 2008, 2009 e 2010. 

 Pagar GRU na Caixa Econômica Federal; 

 Levar documentação para Dr. Joseilson; 

 Recorrer da sentença da Juíza sobre anuenio; 

 Reunião na EEF Maria Alacoque Bezerra de Figueiredo 

sobre Pagamento do Premio Escola Destaque; 

 Consultar sites: Apeoc, CNTE, CUT, MEC; 

 Alimentar site do SINDMUB; 

 Calcular a nova Tabela de Valores dos Salários dos 

Professores para 2011; 

 Envias para Isabel e Zé Leite, via e-mail, tabela de 

valores; 

 Responder e-mails. 

 Orientar via telefone a supervisora Sônia Mariano 

sobre dúvida de ordem particular; 

 

25/02/2011 – 

 Passar no Cartório de Marcelino; 

 Levar documentação para Sec. De Trab. E Ação Social; 

 Levar no RH da Prefeitura Ofício e Ficha de mais seis 

inclusões de sócios; 

 Alimentar o site do SINDMUB; 

 Levar documentação de Iluda para Dr. Joseilson; 

 Orientar as funcionárias Teresa Germana e Lúcia Maria 

como proceder em questões de ordem administrativas; 

 Responde e-mails; 

 Orientar a Supervisora Déa Olma sobre dúvidas a 

respeito do PSNP; 

 Consultar sites do MEC, CNTE, APEOC, CUT, buscando 

informações sobre o Piso dos Professores,atualizar-se 

das ultimas notícias; 

 Enviar notícia para imprensa sobre anuenio e 

quiquenio; 

 

28/02/2011 

 

 Resolver problemas de Ana Celeste, Lúcia Silva, Ileuda 

Filgueira, Marilene. 

 Juntar documentação e levar para Dr. Joseilson 



 Comprar papel ofício 

 Falar com Isabel a respeito dos Contratos Temporários 

e das Ampliações Temporárias; 

 Falar com Doda (Rosilene Machado) 

 Ler e responder e-mails; 

 Visitar sites APEOC, MEC, CUT, CNTE, dentre outros que 

tragam informações de interesse da categoria. 

 Elaborar e enviar via e-mail, matéria da Campanha 

Salarial  

 Fazer a Prestação de contas do mês de fevereiro/2011  

 

           


