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Presidenta da APEOESP, professora Bebel, este-
ve emergencialmente nesta terça-feira, 13/11 na 
Secretaria da Educação para tratar com o Chefe 
de Gabinete e a CGRH sobre questões urgentes re-
lativas à falta e incorreções nos pagamentos dos 
professores e também sobre  atribuição de aulas. 
Durante a reunião, a presidenta insistiu  que a SEE pro-
videncie junto à Secretaria da Fazenda folha suplemen-
tar para correção dos pagamentos. A CGRH afirmou 
que casos pontuais têm sido resolvidos e que estão 
trabalhando para solucionar todos os problemas com 
a maior rapidez possível. APEOESP solicitou que a SEE 
se manifeste oficialmente sobre os encaminhamentos 
para que toda a categoria seja devidamente informada. 

Jornada Reduzida
Também foi solicitado que o veto à opção pela jor-

nada reduzida de trabalho seja retirado da resolução de 
atribuição de aulas. A APEOESP reiterou que seja pos-
sibilitada novamente a opção por este tipo de jornada.

Fechamento de classes   
Professora Bebel solicitou ainda que na resolução, 

avaliação bimestral da demanda escolar (que inclusive 
pode provocar eventuais fechamentos de classes) seja 
alterada, mantendo-a semestral, como era anteriormen-
te. O Estado deve promover o retorno às escolas dos 
estudantes que se evadiram e não fechar classes. Em 
caso de redução de demanda, não deveria haver junção 
de classes ou superlotação, e sim a fixação do número 

de estudantes por classe em 25, de forma progressiva, 
favorecendo a qualidade de ensino. APEOESP reforçou 
a luta contra o fechamento de classes. 

Em defesa dos professores 
da Categoria O

Nesta terça-feira, a presidenta da APEOESP esteve 
também na Assembleia Legislativa. Em reunião do 
Colégio de Líderes, a professora Bebel solicitou ce-
leridade na votação do PLC 42/2018 que estabelece 
excepcionalmente quarentena para os professores da 
categoria O, em 2019 e 2020. Reforçamos que nossa 
luta é pela implementação da estratégia 18.20 do Pla-
no Estadual de Educação que assegura direitos iguais 
entre professores temporários e efetivos. 

Iamspe
Na mesma reunião, a professora Bebel  falou aos 

líderes que o PLC 52/2018 (Autarquia Especial do IAMS-
PE) deve ser aprovado com as emendas elaboradas pelos 
usuários, democratizando a gestão, garantido verbas 
do Estado e assegurando o caráter público do IAMSPE.

No próximo dia 21/11, a APEOESP realizará  um 
encontro do Fórum dos Servidores em Defesa da 
Saúde Pública, às 9 horas, na Sede Central. As subse-
des devem enviar 2 representantes, sendo um deles 
membro de CEAMAs, onde houver. Demais entidades 
estão sendo convidadas. Será discutida a estratégia de 
luta em relação ao PLC 52/ 2018.

APEOESP cobra soluções para 
pagamento dos professores

Secretaria de Comunicação

Reunião tratou ainda de atribuição de aulas
Presidenta da APEOESP também foi ao Colégio de Líderes na Alesp


