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Em contato mantido com o chefe de gabinete da  Se-
cretaria Estadual da Educação e com a coordenadora 
da CGRH na tarde desta segunda-feira, 23/10, a Presi-

denta da APEOESP, professora Bebel, tomou conhecimento 
do texto de projeto de lei complementar que a SEE está 
discutindo com demais órgãos do governo e com o Palácio 
dos Bandeirantes para a redução da chamada "duzentena" 
(180 dias de afastamento após o vencimento do contrato 
do professor da categoria O) para 40 dias.

A APEOESP vem lutando para evitar a demissão em massa 
de professores temporários e seu desemprego ao longo do 
primeiro semestre de 2018. Assim, se encaminhada pelo 
Governador e aprovada pela Assembleia Legislativa, a "qua-
rentena" cobrirá o período de recesso e férias de dezembro 
e janeiro e permitirá a participação na próxima atribuição de 
aulas dos professores da categoria O cujos contratos estão 
se encerrando. Desta forma, eles poderão voltar a ministrar 
aulas em fevereiro de 2018.

A SEE comprometeu-se a informar sobre o encaminha-
mento do projeto de lei antes da assembleia de 27/10.

O Sindicato já havia obtido o fim da provinha, substituída agora 
por uma avaliação de títulos combinada com tempo de serviço.  
Obteve ainda a reabertura do cadastramento, até 14/11.

A APEOESP irá trabalhar intensamente para que a propos-
ta ora apresentada seja encaminhada e aprovada, realizando 
todos os movimentos necessários. 

Pela retirada do PL 920/2017
A Presidenta da APEOESP solicitou que a Secretaria da 

Educação interceda junto ao Governador para que retire o PL 
920/2017 (congelamento de gastos do Estado), encaminhado 

à Assembleia Legislativa, tendo em vista que, para efeito de 
saneamento das contas, o Governo já possui 2 decretos com 
fortes restrições de gastos, os quais não contam com nossa 
concordância e que lutamos para revogar.

É preciso que todas as subsedes organizem grandes cara-
vanas para participação massiva dos professores na audiência 
pública que debaterá o PL 920/2017, no dia 26/10. Nosso 
horário de chegada e ponto de encontro é às 10 horas no 
plenário José Bonifácio, no primeiro andar da Alesp. Ali rea-
lizaremos um seminário sobre o assunto.

Contra os fechamentos de classes e a 
municipalização

A APEOESP também solicitou que sejam cancelados os 
planos de fechamento de quatro escolas na Baixada Santista, 
de municipalização de quatro escolas em Casa Branca e de 
divisão da EE Gavião Peixoto, em Perus.
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