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A Diretoria da APEOESP reuniu-se na tarde de segunda-
-feira com o Secretário Estadual da Educação para discutir as 
demandas da categoria. Vejam abaixo: 

Reajuste zero
Mais uma vez, não há perspectivas concretas de reajuste salarial. 

Novamente, a argumentação do secretário foi a falta de recursos. 
Entretanto, mais uma vez a APEOESP demonstrou que o governo 
estadual não valoriza a nossa categoria. Se hoje alega problemas 
orçamentários, por outro lado nunca repassou para os professores 
os benefícios do crescimento econômico que o Brasil vivenciou por 
vários anos seguidos. Na realidade, este governo faz os professores 
e a escola pública pagarem o ônus de suas políticas de isenção e 
renúncia fiscal, que beneficiam setores empresariais que constituem 
sua base de apoio, sem nenhuma contrapartida social, pois nem ao 
menos geram empregos.

Não vamos ficar paralisados diante desta afronta. Não 
aceitamos zero de reajuste. Continuaremos construindo nosso 
movimento, debatendo nas escolas, mostrando que somente 
uma grande mobilização poderá nos levar a conquistas salariais 
e profissionais.

Portanto, estamos na luta pela reposição emergencial de 
16,6% correspondentes às nossas perdas desde julho de 2014 
(data do último reajuste), até março deste ano. Queremos a 
constituição de uma mesa permanente de negociação, para 
debater a valorização dos professores com base na meta 17 
do Plano Nacional de Educação.

Nossa assembleia deve decidir um calendário que aponte 
nesta direção, conforme decisões tomadas pelo Conselho Es-
tadual de Representantes, em sua reunião do dia 20/05. Como 
se verá neste boletim, não apenas a questão salarial é motivo 
para um movimento grevista, mas também outras demandas 
dos professores que a SEE não atende ou atende de forma 
parcial ou equivocada.

Reposição de aulas
A APEOESP relatou ao Secretário as dificuldades que os 

professores vêm enfrentando para repor as faltas da greve, 
pois dirigentes, supervisores e também diretores de escolas 
têm criado dificuldades. 

A SEE reafirmou que todas as formas de reposição são 
válidas, inclusive projetos da pasta, projetos/planos individuais, 
recuperação e outras. A APEOESP refirmou que as diretorias 
vêm interpretando de forma restritiva o comunicado da CGRH 
e que, portanto, é necessário refazê-lo. Houve concordância da 
SEE e novo comunicado deverá ser expedido, prevendo todas 
as formas possíveis de reposição.

Dentre as possibilidades, será prevista a reposição dos pro-
fessores PEB I, em horário diverso, em substituição a colegas 
faltantes.

Paralisações serão incluídas na reposição
A APEOESP insistiu para que as paralisações (08/04, 29/04 

e a de amanhã, 24/05) sejam incluídas na reposição de aulas, 
conforme já havia sido conversado na reunião anterior.

Categoria O
Decreto que regulariza direito a faltas e férias: mais 

uma vez cobramos a edição do decreto que regulariza os direi-
tos dos professores da categoria em função do novo prazo de 
contratação previsto na LC 1277/2015. A informação da SEE 
é de que o decreto já se encontra no gabinete do governador 
para assinatura. O secretário comprometeu-se a buscar a agi-
lização desta assinatura.

Cadastro emergencial: A APEOESP cobrou agilidade da 
SEE na abertura do cadastro emergencial para contratação de 
professores da categoria O. A SEE afirmou que estão sendo 
abertos cadastros emergenciais em diretorias de ensino que 
esgotaram a oferta de aulas para professores categoria F e 

TODOS À ASSEMBLEIA ESTADUAL!

Em  reunião  com  a  APEOESP,  Secretário  não  
apresenta  proposta  salarial

Dia 24/05, terça-feira, às 14 horas, na Praça da República



remanescentes de concursos que, segundo a Secretaria, tem 
prioridade na oferta de aulas, de acordo com a legislação. Diante 
disto, a APEOESP reafirmou que sua reivindicação é a de que as 
aulas livres e em substituição sejam oferecidas rapidamente aos 
professores nas diretorias de ensino, para suprir a falta de do-
centes nas escolas. Não faz sentido haver represamento dessas 
aulas se há estudantes nos pátios das escolas, sem professores.

APEOESP vai ajuizar ação coletiva para 
garantir pagamento da promoção por mérito

A SEE voltou atrás na promessa de que o pagamento da 
promoção por mérito seria feita em folha suplementar no mês 
de maio. Não está garantido o pagamento da promoção, nem 
dos retroativos. Assim, a APEOESP ajuizará, com urgência,  
ação coletiva para que o governo cumpra sua obrigação legal 
de pagar esta promoção.

Não há ainda previsão para a abertura de 
turmas de PA e PAA

Outro ponto que a SEE não resolveu até o momento é 
abertura de turmas de PA e PAA. Questionado pela APEOESP, 
o Secretário não deu prazo certo para a abertura dessas turmas, 
embora a regra antes anunciada previsse para o mês de abril 
esta providência. Comprometeu-se a verificar o assunto junto 
à CGEB – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica.

Evolução funcional de PEB I com curso 
superior

Ficou esclarecido que o professor PEB I faz jus à evolução 
funcional não acadêmica quando apresentar certificado de um 
segundo curso superior ou de curso superior caso sua formação 
seja de nível médio. Para tanto, deve protocolar requerimento 
na unidade escolar, anexando o certificado.

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Lembramos a todos e todas que devemos comparecer 

em peso à Assembleia Legislativa no dia 31/05 para a au-
diência pública com o Secretário da Educação. Na ocasião 

será debatido o Plano Estadual de Educação e também a 
situação da rede estadual de ensino, incluindo a questão da 
merenda escolar.

CALENDÁRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE ORÇAMENTO
Reproduzimos abaixo quadro com as datas e os locais onde, desde o início do mês, 

acontecem as audiências públicas sobre o orçamento para 2017. 

Maio
Dia Semana Hora Cidade Regiões Administrativas Regiões de Governo/ Regiões Metropolitanas Local das Audiências
13/05 Sexta 13h Mogi das Cruzes VALE DO TIETÊ  Sub-região do Alto Tietê Câmara Municipal
17/05 Terça 10h Jundiaí JUNDIAÍ  Aglomeração Urbana de Jundiaíw Câmara Municipal
18/05 Quarta 14h São Paulo – Alesp  SÃO PAULO São Paulo/Capital
20/05 Sexta 10h Piracicaba PIRACICABA  Aglomeração Urbana de Piracicaba Câmara Municipal
23/05 Segunda 10h Santos    SANTOS RM da Baixada Santista Câmara Municipal
24/05 Terça 10h Registro REGISTRO  ww Registro Câmara Municipal

30/05 Segunda 10 h São José dos Campos VALE DO PARAÍBA E LITORAL 
NORTE

São José dos Campos/ Taubaté Guaratinguetá/ 
Cruzeiro Câmara Municipal

30/05 Segunda 19h Osasco RM SÃO PAULO   RMSP/Sub regiões Sudoeste/ Oeste e Norte Câmara Municipal
Junho

02/06 Quinta 10h Franca FRANCA  Franca/São Joaquim da Barra Câmara Municipal
03/06 Sexta 10h Ribeirão Preto RIBEIRÃO PRETO  Ribeirão Preto Câmara Municipal
06/06 Segunda 10h Sorocaba SOROCABA Sorocaba/ Avaré/ Itapetininga/ Botucatu Câmara Municipal

06/06 Segunda 19h São Bernardo do 
Campo SÃO PAULO  RMSP/Sub-região ABC Câmara Municipal

09/06 Quinta 10h Guararapes ARAÇATUBA  Araçatuba/Andradina Câmara Municipal
10/06 Sexta 18h Bauru BAURU  Bauru/Jaú/Lins Câmara Municipal
14/06 Terça 10h Itapeva ITAPEVA  Itapeva Câmara Municipal
16/06 Quinta 10h Assis ASSIS  Assis/Marília/Tupã/Ourinhos Câmara Municipal

17/06 Sexta 10h Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE    Presidente Prudente/Adamantina/Dracena OAB - Subseção Pres. 
Prudente

20/06 Segunda 10h Santa Bárba D'Oeste CAMPINAS   Campinas Câmara Municipal
23/06 Quinta 10h São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO   Rio Preto/ votuporanga/Fernandópolis/ Jales Câmara Municipal
24/06 Sexta 10h Barretos BARRETOS  Barretos Câmara Municipal

30/06 Quinta 10h Araraquara ARARAQUARA  Araraquara/São Carlos TCE-Unid Reg de 
Araraquara
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