
Caravelas - Ba, 29 de agosto de 2017 

Ofício de N° 050/2017 

Câmara dos Vereadores em Caravelas 

Referência: Doação de um computador para a APAE 

Excelentíssima Presidente e Vereadores de Caravelas 

A Associação de Pais e Alunos Excepcionais (APAE), instalado na 
Rua Adilson Avelar n? 100, no distrito de Barra e município de 
Caravelas, vem respeitosamente solicitar a doação de um 
computador pois temos necessidade desta ferramenta para 
desenvolvermos melhor o trabalho nesta instituição. 

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição 
dos senhores e senhoras para nos visitar quando desejarem, pois a 
visita de vocês nos trará alegria. 

Atenciosamente: 

Leilla Batista ~ 

Diretora da APAE 



APLB-SINDlCATO DOS TRABALHADORES 
EM eDUCAçÃO DO ESTADO DA BAHIA 

Filiada à CNTE e eTB 
CNPJ: 14.02921910001-28 

Considefada Entidade de Utilidade Pública pela lei nO 02254/65 e Leis Municipais 
Fundada em 24 de abril de 1952 - Transformada em Sindicato em 1989. 

www.aplbsindicalo.org.br-imprensa@aplbsindicato.org.br 

Em busca de umens"inode qualidade 

e vafol'izaçãQc de seus pl'ollSSionais'IC 

Ofício· nli! 104/20-11 Caravclas, 08 de setembro de 2017. 

00:. NUCtEO StI\lOtCAl APt&-SlNOlCATOCARAVEtAS· 

PARA: CAMARA·MUNICIPAl DE CARAVEtAS- 

Clfmprimentand~G cordialmente, esta entidade sindical que representa os profissfonafs de 

edUcação deste munidpro vem· por meio deste ínstrumento. solicitar aos nobres vereadores 

desta augusta casa de leis o- pedjdo de fala na Sessão do dia 11 de setembro no corrente ano 

para tratar de assuntos referentes ao Plano. de Carreira e do- ftUldeb e soHdtar também o espaço. 

desta casa para realizar a nossa Assemblera- EXtraordinária- no dia 16 de- setembro as: Ia horas da 
manhã juntamente: com a categoria, onde: serão convidados a S.ecre.tária de. Educação, Pre.feito: 

Municipal e os nobres vereadores. 

Na certeza de podermos contar. com totaT apnkJ desta Casa de leIs: e dos nobres vereadores, 
ficam aqui os nossos votos de elevada estima. e apreço. 

~. <t .. e-. 
~fl) 

Se-de-focaffzada na Rua ~edtaH}eodofO- da- fonseca- .•. ~ 58 .•. Centro--Caravefas -&ahla--CE-P: 4S-.~ 
Telefone: (73} ~2~al37!J.. e:r.aU: ap!b;arave!a!@hotmait.cOt--n (f'J:ucteo-Sk-~ de Caravetas-} 



APLB-8INDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

Filiada à CNTE e CTB 
CNPJ: 14.02921910001-28 

Considerada Entidade de Utilidade Pública pela Lei nO 02254/65 e leis Municipais 
Fundada em 24 de abrit de 1952 • Transformada em Sindicato em 1989. 

www.aplbsindicato.org.br-imprensa@aplbsindicato.org.br 

"Em busca de um ensino de qualidade 

e valorização de seus prQlissionais'~ 

DO: NUCLEO SINDICAL APLB - SINDICATO DE CARA\tELAS 

PARA: PREFEITO MLTNICIPAL DE CARAVELAS 
SILVIO Ri\MALHO DA SILVA 

C/CÓPIA: SECRET ARfAS MUNICIPAIS DE EDIlCAÇÃO E ADMIt"'tISTRAÇio. CONSELHO r' .•. lUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO· Cwt~ ll'llNlSTÉmO PÚBLICO ESTAl)UAL, CAMARA MUNICIPAL DE 'lEREADORES E 
AS ú1't'lDADES DE ENSINO llfl1l'wiCIP AL. 

Sr. Prefêitõ Mmiiclpa~ 

Cumprimentando c{)rdialmente es'"ta Eütidade Sindical que representa os profissionais de 
educação- no município de Caravelas, vem por meie deste; informar a V fl!;l'>a Excelência a decisão 
tomada em Assembléia Extrooràinária realizaàa cem a categoria no dia G6 de setembro de 2017 00 
salão de reuniões da SEDE da entidade sindical sobre a retirada das vantagens do plano de carreira Lei 
Complementar 370/Zo.t 2 e sobre a IndeJ1P...ndência do Brasil (fi7 de setembro). Em rdaçio so.s cortes 
nos salários dos profii5ÍOiülis de magistério (604.4) tirou de.cidido pela classe em retlizar 
iltendfftlêAto educatfvo (!fim O- aluDado Mmê_ êltl tempo parcial em €Ada turno do dia 68 de ' 
sdrnlb1'O ati o dia 15 d~ Mmlbro lsena .• teiral cumprindo o restant~ do horário nas unidades de 
ensfn&~ ficando a responsabilidade do Conselho Municipal de Educação - CME e a SPMEDE para . 
PQsreTIonnente elaborar c1l1eTIdário de reposição ~. hôras não ministradas. A responsabilidade de 
pãSSm: àS mfõtmãç:ões para à. comunidade êSCólm' é de ~a escola e de Cãdà ptófl..ssronãI de fi1âgiSférlõ 
que deve esclarecer a comunidade sobre essa decisão ocorrida em Assembléia, inclusive com aviso no 
pertão das unídádé$ ou cOlúuniéád(}s para C$ pai~ LélnbranlOO que tal decisãO tOluada em A~$eJnhléia 
Extraordinária é provisória, pois uma nova assembléia será realizada no dia 16 de setembro (sábado) 
para um posieícnememc definitivo onde se:ido oonv1dadas as auk.~s competentes. Em relação ao 
dia da Independência do Brasil (07 de setembro) a ç-ategmia decidiu formar uni pelotão e demonstrar a 
nossa insatisfação pacifieameate com o tema: BASTA DE lNTOLERANCIA" A EDUCAÇÃO DE 
CARA VELAS MERECE RESPEITO. Sendo assim fizemos o nosso papel durante o desfile cívico 
com as honras dadas pela comunidade caravelense do inicio ao fim do desfile. Ficam aqui também 
registrsdos as agradecim.entos aas guerreiros e guerreiras da educação qLte cumprira.m seu papel cívíoo 
e mantendo sua postura de educador. Parabéns]! f 1. 

Deixamos claro •. a Vossa Excelência que estamos a disposição juntamente com a categoria para 
ençootrarmos juntos um dialogo para resolver ta! problemática. trazendo o respeito â classe que 
merece ter seus direitos gaftilltidos sempre, por s.tm importância de ele:vüf o cOILhecÍmento de uma 
sociedade e que sejam ~.dos os devidos respeit. Contamos com a Vossa ~são para. 
buscarmos melhorias de OOSSR educação, de . tendidos. Desde Já agradecemos. 

Atenciosamente, 



MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da Bahia 

Secretaria Municipal de Educação 

Oficio nO 360/2017 Caravelas, 11 de setembro de 2017. 

Da: Secretaria Municipal de Educação e Esporte 
Para: Ministério Público Estadual- Comarca Caravelas-BA. 

C/c Prefeito Municipal de Caravelas, Câmara Municipal de Caravelas, Conselho 
Municipal de Educação (CME). 

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, 

Considerando a Lei Municipal n0304/2008, Artigo 4°, inciso I, allneas p e g; 
Considerando, ainda, na mesma Lei, Artigo 4°, inciso 111, alínea ª; 
Elaboramos este ofício, denunciando osConselhos FUNDES e CAE, respectivamente 
Conselho Municipal de Acornpanharnehto do Fundo e Conselho de Alimentação 
Escolar, por estarem participando, em nome dos citados conselhos, de reuniões que 
fogem às finalidades dos Órgãos componentes do Sistema Municipal de Educação, 
conforme considerações legais referidas acima. 
Contamos com a orientação de V. Exa., para maior segurança em nosso desempenho 
de responsável por esta SEMEDE. 
Respeitosamente, 

Gisélia Carros de Souza 
Secretária Municipal de Educação 



MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da Bahia 

•• Il E F E I T U R A 

ARAVELA 
TUDO POR VOC~! 

Secretaria Municipal de Educação 

Oficio nO 364/2017 Caravelas, 11 de setembro de 2017. 

Da: Secretaria Municipal de Educação 

Para: Núcleo Sindical APLB - Sindicato de Caravelas 

Clc Prefeito Municipal de Caravelas, Secretaria de Administração, Conselho 
Municipal de Educação (CME), Ministério Público Estadual, Câmara Municipal 
de Vereadores e Unidades de Ensino Municipal. 

Senhor Coordenador Núcleo Sindical - APLB Caravelas-Ba, 

Em resposta ao ofício de nO 103/2017, com referência à decisão desse Sindicato, de 
reduzir as horas trabalhados com os alunos da Rede Municipal de Ensino, no período 
de 08 a 15 de setembro do corrente ano, deixamos bem claro aos profissionais da 
rede que o município só pagará as horas trabalhadas com os discentes, pois é o que 
caracteriza realmente dia letivo para eles. Os gestores escolares já estão autorizados 
a fazerem o registro fiel das horas letivas trabalhadas. 
No que diz ao respeito merecido pelos educadores, queremos salientar, para que 
todos tenham consciência do respeito que cabe aos ALUNOS, e não estamos 
percebendo essa prática por parte de muitos educadores. Portanto, que haja uma 
séria reflexão por todos nós. O protagonista do processo ensino-aprendizagem é o 
DISCENTE, razão de concursos e/ou contratos para vagas em educação. 
Como as 08 horas letivas que os alunos têm direito devem ser cumpridas, haverá 
reposição de todo o período que não for respeitado pelas escolas do município, 
ficando a APLB, também, responsável pelo calendário de reposição. O valor que for 
descontado pela ausência de trabalho letivo, será reposto ao professor, à proporção 
que for pagando o débito com os alunos. 
É bom salientar que esta SEMEDE sempre esteve, está e estará ao inteiro dispor 
para dialogar com a classe sindical, porém não encontramos essa mesma disposição 
por parte da APLB, que procura tomar decisões isoladas sem a nossa participação. 
Com muito respeito, apresentamos nossas saudações, contando com a compreensão 
e colaboração de todos, uma vez que a educação representa o futuro do nosso país. 
Cordialmente, 

Giselia Carros dt Souza 
s...ma w,,1iciptI de EdIM:açIo 

0r.cnIr» 17912017 

~~ 
Gisélia Carros de Souza 

Secretária Municipal de Educação 

~~.ur-..' ·'1Ln.- '»~ .Õ . 


