
CARTA COMPROMIssO EDUCAÇÃO 

SERVIDORES EM EDUCAÇÃO SISE SINDICATO 

MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO BAHIA proponente desta Carta- 

DOS NO 

Compromisso entende que a questão educacional ocupa lugar central dentre 

todas as urgências que se impõem à nação brasileira, ao nosso estado em 

especial ao nosso Municipio de Campo Formoso- BA 

O enfrentamento do desafio de garantir o direito à Educação de 

qualidade para todos e todas e cada um dos campoformosenses passa 

necessariamente pela implementação de medidas urgentes que possam não 

só consolidar os avanços alcançados, mas levar à construção de um Projeto de 

Educação capaz de tornar mais justa, sustentável e próspera a nossa 

sociedade. Para tanto, no curso dos seus mandatos, os futuros governantes e 

parlamentares devem empreender os esforços necessários para a superação 

dos seguintes desafios prioritários abaixo assumidos: 

Eu ROSANGELA MARIA MONTEIRO DE MENEZES, candidato a 

Prefeita de Campo formoso, pela coligação TRABALHAR PARA 

TRANSFORMAR se eleita, assumo a responsabilidade, por meio da assinatura 

da Carta Compromisso abaixo, de adotar politicas públicas Educacionais 

relacionadas 

18 Compromisso em regularizar o IPCF, garantindo os repasses regulares 

19 Garantir e reconhecer direitos dos professores as diferenças do antigo 

FUNDEF, que ainda estão sob julgamento, com o devido reconhecimento 

destes ao FUNDEB e conseguinte pagamento aos professores da parte que lhe 

é de direito, com critérios discutidos pela classe e a municipalidade; 



20. Respeito aos planos de carreira, leis 08/2011 e a 03/2014 e suas normas 

de avanços e enquadramentos reconhecendo os direitos dos professores e o 

pessoal de apoio e administrativo da educação;

21. Gestão democrática nas escolas com a regulamentação da eleição para 

os cargos de diretor e vice-diretor, 

22. Incentivo ao melhoramento da atuação, por meio da formação 

continuada tanto dos professores quanto os demais servidores da educação, 

23. 03(três) representantes do SISE no (minimo) nos conselhos da área 

educacional; 

24. Garantir aos discentes no mínimo os 200 dias letivos; 

25 Ampliaçãoe melhoria na alimentação dos discentes 

26 Ações e atividades preventivas para manter e melhorar a saúde 

funcional dos servidores da educação; 

27. Universalização do atendimento da demanda por creche, manifestada 

pelas famílias, segundo o PME; 

28 Superação do analfabetismo, especialmente entre OS 

campoformosenses com mais de 15 anos de idade, conforme o PME 

29 Incentivo ao esporte com a participação das escolas em jogos, 

competiçoes intercalasses, entre os colégios, e intermunicipal, interestadual e 

nacional 

30 Incentivo a ciência e a matemática com a criação de eventos e 

participação em feiras e concursos matemáticose cientificos 



31. Estabelecimento de padrões minimos de qualidade, Conformne 

estabelecem a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional LDB (1996), para todas as escolas, reduzindo os atuais niveis de 

desigualdade na oferta de insumos educacionais entre o interior e a sede do 

Municipio, 

32 Continuação e ampliação dos cursos do profuncionário para os 

profissionais da educação, priorizando a demanda dos efetivos 

33 Caso não seja efetivado o pagamento do mês de dezembro de 2016 e o 

décimo terceiro salário, garantir a efetivação do pagamento no mês de janeiro 

de 2017 de forma integral, tão logo haja suficiência na capitação dos recursos; 

34 Cumprimento das orientações de programas Federais a cerca dos 

rofissionais que estejam habilitados e cadastrados. 

CampA Fprrnosp29 de Agosto de 2016. 

ROSANGELA MARIA MONTEIRO DE MENEZES 

Candidata a Prefeita 


