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Secretaria de Comunicação

Reunião com o 
superintendente do IAMSPE
A presidenta da APEOESP e deputada estadual, 

Professora Bebel, reuniu-se na quinta-feira, 
3/10, com o superintendente do IAMSPE, Dr. 
Wilson Polara, e sua equipe para tratar de inte-

resses dos professores e demais servidores públicos.
A presidenta da APEOESP apresentou uma lista de 

hospitais e santas casas de diversas regiões do estado 
que manifestam interesse em conveniar-se ao IAMSPE 
ou estão com processos em andamento e solicitou a 
agilização de todos eles.

Foi debatida a necessidade de que sejam con-
templadas as necessidades dos professores e demais 
servidores públicos no Projeto de Lei Complemen-
tar 52/2018, que institui a autarquia especial. Isto 
será feito no âmbito da Assembleia Legislativa, 
incorporando a Frente Parlamentar em Defesa do 
IAMSPE, a liderança do governo, a CCM e o próprio 
Instituto. O projeto irá brevemente ao plenário. 
Questionado sobre problemas de atendimento no 
Hospital do Servidor Público Estadual, o superinten-
dente anunciou que na segunda-feira, 7/10, entra em 
funcionamento o novo pronto-socorro. Segundo ele, 
será o primeiro pronto-socorro "fila zero" no Brasil, 
com atendimento imediato.

Em relação aos concursos para médicos e funcioná-
rios, afirmou que a lei de responsabilidade fiscal trava 

sua realização no momento. Disse ter informações de 
que o governo encaminhará a sua revogação. Preo-
cupante, no entanto, é que confirmou que o governo 
federal também pretende revogar as vinculações 
constitucionais de recursos para a Educação e Saúde; 
uma luta que temos que assumir com todo o vigor. 
Desta forma, ressalta-se a importância do lançamen-
to do Fórum pelo FUNDEB Permanente e Vinculação 
de Recursos para a Educação, que se realiza nesta 
sexta-feira, 4/10, no auditório Paulo Kobayashi, na 
Assembleia Legislativa.

Quanto ao financiamento do IAMSPE, o supe-
rintendente foi informado sobre a emenda da Pro-
fessora Bebel, aprovada à LDO, para que o Estado 
cumpra sua cota-parte de 2% e sobre a emenda no 
mesmo sentido que apresentou ao Plano Plurianual 
2020-2023. Este problema também será discutido 
no âmbito do debate sobre o PLC 52/2019. Uma 
questão que se coloca em relação à sustentação 
do IAMSPE é que deve ser extinta a possibilidade 
de que o servidor saia do Instituto, para que ele 
se fortaleça e possa atender melhor e plenamente 
o funcionalismo.

Da mesma forma, a inscrição de agregados, que 
hoje tem prazo restrito, deverá ser resolvida no debate 
sobre o PLC 52/2019.

Na terça-feira, 2, APEOESP denunciou a decisão do 
governo Doria de extinguir a função de Professor Me-
diador Escolar e Comunitário na rede estadual de ensino 
e a criação sem nenhum debate do programa Conviva/
SP, revogando resoluções anteriores. A presidenta da 
APEOESP, que também é Deputada Estadual, cobrou do 
líder do governo que intercedesse contra esse retrocesso. 
Na quarta-feira, 3, circulou nas redes sociais comunicado 
atribuído à SEDUC informando que a resolução 48/2019, 

que cria o Conviva/SP será republicada, pois ela contém 
"inadequadamente" a extinção do Professor Mediador e 
que a função será mantida.

Queremos a ampliação do número de professores 
mediadores, pois está comprovado que sua atuação 
contribui para a redução da ocorrência de violência 
nas escolas, tendo a APEOESP contribuído para a 
criação dessa função. Estamos atentos e mobilizados 
contra qualquer ataque à categoria!

Governo recua e não vai extinguir mediador


