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Governo encaminha 
projetos de lei à 
Assembleia Legislativa

Conforme informamos no APEOESP UR-
GENTE 88,  Governo Estadual encami-
nhou nesta quarta-feira, 7, em regime de 
urgência, dois projetos de lei à Assembleia 

Legislativa (Alesp), que dizem respeito a questões 
funcionais e de estrutura do trabalho docente: PLC 
71/2011 e PLC 72/2011. 

O Projeto de Lei Complementar nº 71 propõe 
redução da “quarentena” dos professores da chama-
da categoria “O” de 200 para 45 dias. O Sindicato 
vai acompanhar a tramitação do projeto e trabalhar 
junto aos deputados em defesa deste segmento da 
categoria, buscando garantir que não sofram mais 
prejuízos em sua contratação.

Como todos sabem, a APEOESP luta para que 
os professores contratados em caráter temporário 
sejam tratados em bases dignas e não, como prevê a 
Lei 1093/2009, com direitos tão reduzidos. Portan-
to, o Sindicato continuará reivindicando a revogação 
da Lei 1093/2009, por mais concursos públicos e 
por uma carreira que atenda às necessidades dos 
profissionais da educação. 

Por outro lado, apesar da pressão da APEOESP 
pela permanência dos professores categoria L na 
rede, nas mesmas condições dos professores da 
categoria F (inclusive por meio de ações judiciais 
que continuaram a ser implementadas), o governo 

manteve-se intransigente  e aplicará a Lei 1093/09, 
de forma que os categoria L serão recontratados 
na condição de categoria O. 

Cabe ressaltar que estes professores da atual 
categoria L só cumprirão a quarentena no final de 
seu novo contrato como categoria O. 

PLC 72
O PLC 72 institui o regime de dedicação plena 

integral e a gratificação de dedicação plena e integral 
ao quadro do magistério nos centros estaduais de 
referência do ensino médio, restritos a 16 unidades 
escolares. Um absurdo! 

Se o governo avalia que os professores preci-
sam ser bem remunerados e que devem ter boas 
condições de trabalho para a melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem, deve assegurar que este 
projeto se estenda a todas as unidades escolares. 
Não concordamos com “ilhas de excelência” na 
rede estadual de ensino e lutaremos pelo direito de 
toda a categoria às melhores condições salariais e 
de trabalho e de todos os estudantes a um ensino 
de qualidade.  

 Os dois projetos estão sendo analisados com 
mais profundidade e toda a categoria será chamada 
a acompanhar sua tramitação na Alesp.
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