
03/02/2016 7

1. Política Salarial
Ocorreu na tarde do dia 02/02 a primeira reunião da 

APEOESP com o novo Secretário da Educação, José Renato 
Nalini. Nesta reunião a presidenta da APEOESP, professora 
Maria Izabel Noronha, Bebel, junto com outros membros da 
diretoria, esclareceu ao novo Secretário que é fundamental, 
para que possamos iniciar um processo de diálogo, que 
o governo recomponha imediatamente a inflação do ano 
anterior e tenha uma política salarial que estabeleça uma 
mesa de negociação permanente, bem como uma política de 
valorização dos profissionais da educação, que tenha como 
base a Meta 17 do Plano Nacional de Educação, legitimada, 
portanto, na legislação.

O Secretário expressou seu interesse em buscar dentro 
dos próprios recursos da educação, em especial na parte 
de custeio, o dinheiro que seria acrescentado ao salário 
dos profissionais do magistério. No entendimento do novo 
Secretário, seria possível economizar recursos da própria 
pasta, que poderiam ser direcionados à valorização dos 
profissionais. Mesmo entendendo que há problemas de ges-
tão, como nas ações terceirizadas, a diretoria da APEOESP 
lembrou que a carência de recursos e precariedade é muito 
grande, faltando inclusive giz e materiais básicos nas escolas 

e que, portanto, é preciso que qualquer decisão que tenha 
como objetivo o corte de despesas não venha a prejudicar 
a qualidade do ensino.

A APEOESP cobrou outras fontes de financiamento, lem-
brando que já apresentou propostas, como as que constam 
nas proposições do Fórum Estadual de Educação ao Plano 
Estadual de Educação, como a cobrança do IPVA dos veículos 
aéreos e aquáticos, helicópteros, jatinhos, lanchas e iates, 
bem como contabilizar a renúncia de receita decorrente 
de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira e tributária para efeito da aplicação dos 
recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino.

Diante da urgência e importância deste tema, o Secretário 
deverá conversar nos próximos dias com os Secretários da 
Fazenda e do Planejamento e depois com o Governador 
antes de uma nova reunião.

2. Jornada de Trabalho
A APEOESP explicou ao novo Secretário que o limite 

máximo da composição da jornada de trabalho do professor 
com atividades de interação com os educandos é de 2/3 
da carga horária total e que esta jornada é definida na Lei 
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Sindicato deixa claro que os professores não admitem 
mais um ano sem reajuste e sem uma política salarial como 

forma de valorização dos profissionais do magistério.



do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738/2008). 
Portanto, deve ser cumprida. Explicou que a composição da 
jornada do professor interfere diretamente nas condições 
de trabalho deste profissional e na qualidade da educação.

O Secretário da Educação ficou de analisar, tendo em 
vista que assumiu o cargo recentemente e que esta medida, 
apesar de justa, terá impacto nos gastos.

3. Reorganização da Rede
A APEOESP informou que, apesar de a justiça de suspen-

der a reorganização da rede de ensino estadual, bem como 
do Governador ter assumido o compromisso de suspensão, 
esta teve continuidade. Nesta reunião, a diretoria informou, 
ainda, que os órgãos da Secretaria da Educação, em especial 
as Diretorias de Ensino, estão sonegando as informações 
solicitadas pela APEOESP.

O Secretário alegou desconhecer esta informação e ficou 
de apresentar resposta até a próxima sexta-feira.

4. Formação de Classes
Tendo em vista o impacto de aumentar, ainda mais, 

a superlotação das classes a partir da Resolução SE 2, de 
8/01/2016, a APEOESP reivindicou a alteração desta Reso-
lução, pois a mesma prejudica ainda mais as condições de 
trabalho dos professores e aumenta a evasão escolar.

Para a APEOESP a constituição de classes com um núme-
ro mais compatível com um projeto pedagógico adequado 
é fundamental dentro de uma proposta de escola pública 
de qualidade. A presidenta da APEOESP esclareceu que se 
deve apontar para uma política de redução do número de 
alunos por classe, vinculada ao debate em torno do projeto 
pedagógico da escola, do espaço escolar como um todo e, 
portanto, também da gestão democrática.

5. Atribuição de Aulas
a) Resolução SE 12/2016 – PCP

A diretoria da APEOESP informou ao novo Secretário que 
na última reunião realizada com a Secretaria da Educação 
houve o entendimento de que não apenas deveria ser ga-
rantido pelo menos um Professor Coordenador Pedagógico 
(PCP) por escola, mas que não haveria redução do número 
de PCPs. Entretanto, a Resolução SE 12/2016 provocou a 
redução de cerca de 500 PCPs em todo estado, o que im-
pactará as condições de trabalho e o resultado pedagógico 
nestas escolas. O que o governo deu com uma mão retirou 
com outra.

Para resolver este problema, a APEOESP apresentou 
uma proposta de alteração contemplando as escolas com 
anos finais do ensino fundamental e médio ao inciso III do 
Artigo 3º desta Resolução.

O Secretário da Educação ficou de responder a esta 
demanda até a próxima sexta-feira, 05/02.
b)  Atribuição de aulas para remanescentes de 

concursos (PEB I e PEB II) e professores da 
Categoria O que cumpriram a duzentena
A APEOESP solicitou ao governo que abra uma exceção, 

com base no artigo 2º do Decreto nº 41.466/2015, para 
inscrição dos professores remanescentes dos últimos con-
cursos de PEB I e PEB II que não possuem vínculo com a 

rede, mesmo sendo habilitados que não poderiam participar 
do processo de atribuição de aulas, da mesma forma os 
professores da categoria O que já cumpriram a duzentena.

O Secretário da Educação ficou de analisar a possibilidade 
de alterar este aspecto previsto na Resolução de atribuição 
de aulas.

6. Professores da categoria O
A APEOESP informou ao Secretário que professores 

categoria O de todo o estado, que tiveram seus contratos 
ampliados de 1 para 3 anos conforme prevê a Lei Comple-
mentar nº 1.277/2015 (que ampliou o tempo de contrato 
previsto na LC 1093/09) estão enfrentando problemas, pois 
está sendo negado a estes profissionais o direito às férias – 
anuais – pois a prática atual é que as férias são pagas apenas ao 
final do contrato. Também há prejuízos em relação a outros 
direitos, como faltas e licenças. Na verdade, não houve ade-
quação no texto legal para que fosse evitado este problema.

A Secretaria da Educação ficou de analisar esta situação 
e apresentar uma resposta o mais breve possível.

7. Pagamento da Promoção por Mérito
A APEOESP solicitou informação sobre a previsão da 

Secretaria da Educação para pagamento da promoção 
por mérito aos professores aprovados no ano passado. O 
Secretário da Educação ficou de se inteirar do assunto e 
apresentar uma resposta.

8. Direito à reposição das aulas
Apesar da decisão judicial que determinou o não des-

conto dos dias da greve e da intenção dos professores em 
repor os dias parados do ano letivo de 2015, assim como 
da orientação expedida pela própria Secretaria da Educação, 
algumas Diretorias de Ensino e direções escolares procu-
raram de todas as formas inviabilizar a reposição das aulas, 
levantando inúmeras dificuldades. A APEOESP solicitou que 
a Secretaria da Educação expeça nova orientação garantindo 
que os profissionais que ainda não conseguiram repor todos 
os dias parados dentro do mesmo ano letivo tenham este 
direito garantido e que ao final da reposição estas faltas sejam 
retiradas de seu prontuário.

A Secretaria da Educação ficou de analisar e apresentar 
uma resposta em breve.

9. Professores aposentados
A diretoria da APEOESP informou o novo Secretário so-

bre o atraso no processo de aposentadoria dos professores 
da rede pública estadual paulista, descumprindo a própria le-
gislação que define o prazo de 3 meses a partir do momento 
que o servidor protocola a aposentadoria, após a liquidação 
do tempo do serviço. Entretanto, os professores da rede 
pública estadual paulista estão aguardando até 1 ano para 
poderem se afastar definitivamente. A Secretaria de Educação 
ficou de se inteirar da situação e apresentar uma resposta.

10. Reunião do CER
A reunião do Conselho Estadual de Representantes da 

APEOESP que seria realizada no dia 06/02 foi transferida 
para o dia 13/02, na Quadra dos Bancários.
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