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Veja abaixo, os principais pontos discutidos:

APEOESP reúne-se com novo 
secretário da Educação

Nesta quarta-feira, 02 de maio, a presidenta da APEOESP, professora Bebel, acompanhada por 
membros da Diretoria esteve em reunião com o novo secretário estadual da Educação, João 

Cury, para apresentar nossa pauta de reivindicações imediata.

Secretaria de Comunicação

Reajuste salarial
Cobramos o pagamento do reajus-

te salarial de 10.15% conquistado na 
Justiça. O prazo dado pelo judiciário 
vence em 12/5. O secretário irá se 
informar sobre os encaminhamentos 
dessa questão junto às outras instân-
cias do governo.

Nova lei de contratação de 
professores temporários

Cobramos novamente o envio da 
nova lei de contratação de professores 
temporários, cumprindo a estratégia 
18.20 do Plano Estadual de Educação. 
O secretário requisitou a minuta ela-
borada pela APEOESP, o que foi feito 
novamente. Uma comissão técnica 
foi formada entre a SEE e a APEOESP 
para estudar a questão e propor uma 
redação. Não podemos chegar nova-
mente no final do ano com ameaça de 
demissão de milhares de professores.

Plano Estadual de Educação
Também tivemos a oportunida-

de de reivindicar que a SEE inicie a 
implementação do Plano Estadual 
de Educação. Alguns pontos foram 
destacados, como o acesso e per-
manência dos estudantes; carreira e 
condições de trabalho, sobretudo o 
limite de 25 estudantes por classe; o 
ensino médio; a valorização profissio-
nal (meta 17) e outras. Propusemos a 
criação de uma comissão para viabili-

zar essa implementação. O secretário 
comprometeu-se a estudar o plano 
e a criação da comissão solicitada.

Carreira
Da mesma forma, também cobra-

mos a efetivação das regulamentações 
das evoluções funcionais pelas vias 
acadêmica e não acadêmica e da 
progressão na carreira do magistério, 
conforme debatido na comissão pari-
tária em 2011-2012.

Contrato de Impacto Social
Em relação ao CIS – Contrato de 

Impacto Social – cobramos deste 
secretário um posicionamento seme-
lhante ao do secretário anterior, José 
Renato Nalini, cancelando de vez esse 
projeto de privatização. O secretário 
afirmou que irá se inteirar do assunto 
para se posicionar. Vamos continuar 
cobrando e lutando contra toda e 
qualquer privatização de escolas.

Contratação de professores
Sobre a falta de professores nas 

escolas,propusemos ao secretário que 
remanejasse as autorizações por Dire-
torias de Ensino para suprir as de maior 

demanda, dentro das 45 mil contrata-
ções autorizadas pelo governador ante-
rior. O assunto será estudado e vamos 
cobrar medidas efetivas neste sentido.

Concurso
A SEE informou que serão convo-

cados mais concursados PEB I para 
escolha de vagas, ainda como parte da 
quarta chamada. Mas nós reiteramos 
a solicitação de novas chamadas, pois 
existem vagas disponíveis.

Reposição de aulas
Quanto à reposição de aulas das pa-

ralisações, relatamos que os professores 
enfrentam dificuldades para repor aos 
sábados e só podem repor como even-
tuais. Reforçamos os entendimentos 
mantidos com o Secretário Nalini para 
que houvesse variadas formas de repo-
sição. A SEE disse que irá retomar esses 
entendimentos e orientará as Diretorias 
e escolas para que os professores pos-
sam apresentar seus planos de reposição 
e possam repor também aos sábados.  
Esses foram os pontos desse primeiro 
contato. Estaremos atentos e vamos 
acompanhar e cobrar todos os enca-
minhamentos.

APEOESP está recebendo doações às vítimas do Paissandu
A Sede Central da APEOESP (Pra-

ça da República 282, Centro/SP) está 
recebendo doações para as vítimas do 
incêndio/desabamento do edifício Wilton 
Paes de Almeida,  ocorrido neste 1º de 
maio no Largo do Paissandu. 

Muitas das vítimas ainda perma-
necem acampadas no Largo do Pais-
sandu e necessitam de todo tipo de 
alimentos, água,  fraldas, sapatos, itens 
de higiene, colchonetes, remédios, 
barracas, lonas.


