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PL 920/2017: vitória da 
categoria e da APEOESP
Em reunião realizada nesta quarta-

-feira, 22, com o líder do go-
verno na Assembleia Legislativa, 

a APEOESP voltou a reivindicar a 
retirada total do PL 920/2017 (“PL 
da Morte”) que corta investimentos  
públicos por mais 2 anos. Durante a 
reunião, que contou também com  
outras entidades do funcionalismo, 
o líder do governo, deputado Barros 
Munhoz, informou-nos que o Projeto 
de Lei  será substituído por um outro 
texto, que assegura a possibilidade 
de reajustes salariais, concursos 
públicos e promoções na carreira, o 
que não consta no 920.  Na prática, 

APEOESP na luta contra 
fechamento de classes 

Na última segunda-feira, 20/11, 
representantes e o jurídico  da   
APEOESP  da Subsede de Presidente 
Prudente acompanharam a reunião 
do Conselho de Escola da E.E. Carlos 
Bernardes Staut no município de Ri-
beirão dos Índios, Diretoria de Ensino 
de Santo Anastácio com objetivo de 
debater o não fechamento do noturno 
naquela unidade. 

Todos os presentes votaram contra 
o fechamento e deliberaram pela ne-
cessidade de reabertura de duas salas 
de aulas no período noturno, 1a e 2a 

séries do Ensino Médio,  observando 
a demanda e solicitação dos pais. Os 
requerimentos aprovados serão pro-
tocolados na Diretoria de Ensino para 
os devidos encaminhamentos e aten-
dimento à Comunidade de Ribeirão 
dos Índios.

Após a reunião, a  APEOESP par-
ticipou de uma carreata com carro de 
som esclarecendo a população sobre 
a luta contra o fechamento de classes 
e escolas. 

A atividade contou com total apoio 
da população local. 

Reunião 
da CCM 

A reunião mensal da Comissão 
Consultiva Mista do IAMSPE, da qual 
a APEOESP faz parte, acontecerá 
no próximo dia 28 de novembro, às 
13h00, no Auditório Teotônio Vilela da 
Assembleia Legislativa. Na oportunida-
de, os membros da CCM farão pressão 
junto aos deputados para a aprovação 
de mais recursos para o Instituto na 
votação do Orçamento, prevista para 
acontecer na primeira quinzena de 
dezembro.

há um desmonte do "PL da morte". 
Foi um recuo importantíssimo, fruto 
da mobilização da APEOESP, que fez 
intensa campanha pela retirada do 
projeto,  realizando paralisações, atos 
e forte presença dos professores nas 
audiências públicas na Alesp. 

A APEOESP também reforçou a 
necessidade de um reajuste salarial ime-
diato de 24% a toda a categoria, para 
repor as perdas desde julho de 2014, na 
perspectiva do cumprimento da meta 
17 dos Planos Nacional e Estadual de 
Educação que determina a equiparação 
dos salários à média dos demais pro-
fissionais com formação equivalente. 

Também foi cobrada, mais uma vez, a  
execução do reajuste de 10,5% para os 
professores de educação básica I (PEB 
I), da ativa e aposentados, conforme 
determinação judicial, com extensão 
aos demais integrantes da carreira.

APEOESP também está pres-
sionando a Secretaria da Educação 
para que garanta a redução do afas-
tamento de 180 para 40 dias dos 
professores da categoria O, quando 
encerrarem seus contratos, até que 
seja aprovada e entre em vigor a nova 
lei de contratação, que equipare os 
direitos deste setor aos dos profes-
sores efetivos.  Esta ação beneficiaria 
mais de 30 mil docentes que teriam 
seus empregos assegurados. 


