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APEOESP participou na terça-feira, 19, de 
audiência pública na Assembleia Legislativa, 
convocada pela Comissão de Educação e Cultura  
para prestação semestral de contas  da Secretaria 
Estadual de Educação. 

O evento contou com participação de mem-
bros da Diretoria do Sindicato que cobraram do 
Secretário o imediato pagamento do reajuste de 
10,15% assegurado pela Justiça e que foi objeto 
de reunião no Supremo Tribunal Federal com 
presença da presidenta licenciada da APEOESP e 
do governador em exercício. O Secretário afirmou 
que procederá o pagamento de forma parcelada. 

A APEOESP cobrou também o cumprimen-
to na íntegra do Plano Estadual de Educação 
(P.E.E), sancionado em 2016. O vice-presidente 
em exercício  reforçou a necessidade urgente do 
P.E.E., elaborado democraticamente por mais 
de 70 entidades, ser utilizado como referência 
para uma política educacional qualitativa e que 
valorize todos os profissionais. Com isso, evitaria-
-se a adoção de políticas fragmentadas que só 
prejudicam a categoria e não contribuem para a 
recuperação da qualidade do ensino público, tais 
como o MMR e o Cis. 

Conforme conquista já assegurada pela presi-
denta licenciada da APEOESP nas reuniões com 
a Secretaria, os diretores presentes na audiência 
alertaram para a necessidade da concretização 
dos debates ocorridos no Grupo de Trabalho 

(Sindicato e governo) sobre as Metas 17 e 18.20 
do Plano. A Meta 17 diz respeito à equiparação  
salarial dos professores com demais profissionais 
com formação de nível superior. A Meta 18.20 
assegura a contratação de professores temporá-
rios (Categoria O) com os mesmos direitos dos 
efetivos. A APEOESP já encaminhou minuta de 
projeto de lei sobre esta demanda para discus-
são no GT. Esta minuta foi elaborada a partir dos 
diversos encontros organizados com participação 
dos professores da categoria O. 

Cabe reforçar  a informação de que um projeto 
de lei que regularize a situação dos professores 
temporários não pode ser de iniciativa parla-
mentar, conforme parágrafo 2º , artigo 24, da 
Constituição Estadual. Além disso, conforme o 
artigo 25, a iniciativa de lei que gere impactos 
orçamentários deve indicar a origem dos recursos 
para efetivação da medida, o que, na prática, 
limita ao Poder Executivo a iniciativa legislativa 
nesta matéria.

Portanto, a garantia  de soluções para 
este setor da categoria depende de nossa 
organização, mobilização e pressão sobre 
o governo. A APEOESP assim tem procedido e 
como resultado, garantiu a constituição de um 
Grupo de Trabalho, da qual a entidade faz parte 
e que tem realizado reuniões periódicas para 
elaboração de um texto legal que cumpra a meta 
18.20 do PEE. 

Em audiência, APEOESP cobra 
reajuste de 10,15% e cumprimento 
da meta 18.20 sobre categoria O 
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