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A presidenta da APEOESP, professora Bebel, acom-
panhada do secretário de Legislação e Defesa dos 
Associados, Francisco Ferreira, e de técnicos, esteve 
reunida na segunda-feira, 26/11, com o presidente da 
SPPREV, Dr. José Roberto de Moraes, para tratar dos 
atrasos na concessão de aposentadorias às professoras 
e aos professores e demais integrantes do Quadro do 
Magistério da rede estadual de ensino.

O presidente da SPPREV explicou que, no momen-
to, há grande acúmulo de pedidos de aposentadorias 
devido a três fatores principais:
  demora no processamento dos pedidos na 

origem (escolas e diretorias de ensino, devido a 
falhas de pessoal e também pela complexidade 
específica da categoria, com mudanças de local 
de trabalho e jornadas ao longo da vida funcio-
nal). De um total de quase 9,1 mil pedidos em 
andamento, 2,1 estão ainda em instâncias da 
Secretaria da Educação.

  deficiência de pessoal da própria SPPREV. De 
um total de 6,9 mil pedidos em andamento na 

Instituição, 2,5 mil já estão em condições de 
serem publicados, mas segundo o presidente, o 
número de profissionais disponíveis não é sufi-
ciente para dar o andamento devido. De acordo 
com ele, a SPPREV solicitou um novo concurso 
para ampliar o quadro, mas não foi atendida 
até o momento.

  aumento no número de pedidos de aposenta-
dorias, em razão do receio de uma reforma da 
Previdência. A esse respeito, o presidente da 
SPPREV afirma que esse receio, para quem já 
cumpriu o tempo exigível para aposentar-se, 
é infundado. Segundo disse, uma reforma da 
Previdência terá que assegurar o direito adqui-
rido, assim como súmula do STF já o assegura.

Na reunião, ficou definido que a SPPrev dará acesso 
ao sistema à APEOESP, para que o Sindicato e seus as-
sociados possam verificar o andamento dos processos.

Associadas e associados que tiverem problemas 
com suas aposentadorias devem procurar as subsedes 
da APEOESP. 

Quanto à emissão de Certidões de Tempo de Contribuição, homologadas pela SPPREV, o presi-
dente da Instituição afirma que há uma força tarefa trabalhando e que o prazo para sua emissão 
tem sido reduzido paulatinamente.

Na reunião também tratou-se do aperfeiçoamento do débito das mensalidades do Sindicato, 
quando da aposentadoria, pois há alguns casos em que há descontinuidade do desconto na transição 
do Sistema PRODESP para a SPPREV, causando prejuízo à entidade e ao associado.
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