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Secretaria de Comunicações

Escolas em Tempo Integral
A APEOESP questionou o Secretá-

rio sobre a continuidade da designação 
de professores e remoção ex-officio 
no projeto de lei complementar nº 
45/2012, que tramita em regime de ur-
gência na Alesp. O Secretário reafirmou 
a designação e a remoção ex-officio 
como únicas formas jurídicas de viabi-
lização do corpo docente nas escolas 
de tempo integral, com remuneração 
diferenciada para dedicação em tempo 
integral. Foi contestado pelo Sindicato, 
ficando definido que o Departamen-
to Jurídico da APEOESP entrará em 
contato com a Consultoria Jurídica da 
Pasta para discutirem o assunto visando 
encontrar uma solução que possa ser 
votada pelos deputados.

Reajuste salarial
A APEOESP voltou a cobrar do Secre-

tário da Educação a complementação do 
reajuste de 2012, a reposição das perdas 
de 36,74% e a instalação da comissão 
paritária para discussão do ajuste salarial, 
conforme determina a lei complementar 
nº 1143/11. O Secretário voltou a infor-
mar que encaminhará projeto de reajuste 
salarial para a Alesp no início de 2013.

Reposição de aulas da greve 
de março 2012

Novamente a SEE voltou a dizer que 
não poderá autorizar a reposição das aulas 
não ministradas na greve de março 2012, 
por não ter havido perda de conteúdos 
para os estudantes. A APEOESP contes-
tou esta posição, alegando que há muitos 

SEM MOBILIZAÇÃO 
NÃO HAVERÁ CONQUISTAS! 

Diretoria da APEOESP reuniu-se na tarde de quarta-feira 12 com o Secretário 
da Educação. Novamente, como na audiência pública realizada na Assembleia 

Legislativa no dia 5/12, nossas reivindicações ficaram sem respostas.
estudantes na rede sem aulas por falta de 
professores, enquanto há grande núme-
ro de professores que fizeram a greve 
dispostos a repor as aulas e, assim, terem 
retiradas suas faltas dos prontuários. Como 
encaminhamento, ficou definido que a SEE 
realizará novos estudos sobre o assunto.

SEE não quer implantar 
jornada do piso 

O Secretário reafirmou simplesmen-
te o que já dissera na audiência pública: 
não poderá discutir a implementação 
da jornada do piso enquanto não tiver 
a dimensão do impacto financeiro das 
mudanças na carreira. A Diretoria da 
APEOESP novamente contraditou o 
Secretário, argumentando que os im-
pactos das mudanças serão diluídos ao 
longo de um período largo de tempo e 
que tais impactos podem ser calculados 
juntamente com a implementação pau-
latina da jornada do piso. Entretanto, o 
Secretário manteve sua posição.

Aposentadorias 
A Diretoria da APEOESP cobrou do 

Secretário a prometida reunião entre a  
Procuradoria Geral do Estado e as entida-
des do magistério para que seja questiona-
do o desconto das licenças e faltas médicas 
das aposentadorias. O Secretário disse que 
a reunião será agendada. 

Categoria O
A APEOESP cobrou do Secretário 

posicionamento sobre o pagamento de 
sexta-parte e quinquênios para os profes-

sores da categoria O. Temos ingressado 
com ações individuais, conseguindo limi-
nares em muitos casos.

A SEE argumentou que o professor 
da categoria O não tem direito aos 
benefícios, no que foi contraditada pela 
nossa entidade. Como encaminhamen-
to, ficou definido que o Departamento 
Jurídico fará contato com a Consultoria 
Jurídica da SEE para demonstrar que o 
não pagamento destes direitos fere o 
artigo 129 da Constituição Estadual, 
sendo, portanto, ilegal. 

Sobre a continuidade do atendi-
mento dos professores da categoria 
O no IAMSPE, o Secretário disse que 
o assunto foge da sua alçada,  mas se 
comprometeu a agendar reunião entre 
a APEOESP e a Gestão Pública para que 
o assunto seja tratado.

Conferência da APEOESP 
já apontou: vamos à greve!

Diante de tantas negativas, evasivas 
e encaminhamentos inconclusivos, 
reafirmamos que somente nossa mo-
bilização pode resultar em conquistas 
para a nossa categoria. Assim, desde 
já estamos preparando um início de 
2013 com muitas atividades na regiões 
e nas escolas, para preparar uma forte 
greve a se realizar em abril, caso o 
governo estadual não negocie com a 
nossa entidade e não atenda as nossas 
reivindicações.

Debate na sua escola, ajude a mobi-
lizar e participe deste movimento. A luta 
é de todos(as) os (as) professores(as).


