
24/02/2015 12

Secretaria de Comunicação

Comissão de Educação e Cultura 
da Alesp promove debate sobre 
o Plano Estadual de Educação

A Comissão de Educação e Cultura 
da Assembleia Legislativa (Alesp) realiza-
rá na próxima quinta-feira, 26, às 9h00, 
audiência pública sobre o Plano Estadual 
de Educação. Foram convidados o Mi-
nistro da Educação, Cid Gomes;  o se-
cretário Estadual da Educação, Hernam 
Voorwald e o Coordenador do Fórum 
Estadual de Educação, João Palma.

A proposta de PEE vem sendo 
elaborada pelo Fórum Estadual de 
Educação, que conta com a participação 

de 74 entidades da sociedade civil. A 
APEOESP é uma dessas entidades e  faz 
parte, por meio de sua Presidenta, da 
Comissão de Redação do Plano.

Webconferência
A APEOESP defendo que o PEE 

seja discutido amplamente em todos os 
espaços. Por esta razão, irá realizar no 
dia 12 de março uma webconferência 
em local a ser definido para debater 

o Plano. Para tanto está convidando 
as entidades do Fórum Estadual de 
Educação para também participar des-
ta atividade, ocasião na qual poderão 
expor suas contribuições.

Professores de Piracicaba 
e Birigui ganham liminar 
contra a duzentena

Mais professores da categoria “O” 
conquistaram liminar em mandado de 
segurança impetrado pela APEOESP em 
Piracicaba e em Birigui. Em Piracicaba, o 
juiz da Vara da Fazenda Pública Wander 
Pereira Rossette Júnior escreveu em 
seus vistos: “A quarentena estipulada 
pela legislação estadual visa assegurar 
o interesse público e a correta forma 
de ingresso no serviço público. (…) 
Todavia, deve ser observada a carência 
de 40 dias para todos os professores, 

prevista na lei complementar estadual 
nº 1215/13”.

Lembramos que outros professores 
de Votorantim, na região de Sorocaba, de 
Pindamonhangaba, de Penápolis, Bauru e 
Registro também já conquistaram liminar 
para atribuir suas aulas em cumprir a du-
zentena. Assim, a diretoria da APEOESP 
reforça a orientação para que os profes-
sores interessados em ingressar na Justiça 
com ação individual devem procurar o 
Departamento Jurídico de sua subsede.

II Encontro 
de Estadual 
de Mulheres 
da APEOESP

No dia 07 de março a APEOESP 
realizará o II Encontro Estadual de 
Mulheres da entidade, na Casa do 
Professor. O credenciamento terá início 
às 08h00.

O critério de participação é de duas 
professoras por subsede, que devem ser 
eleitas nas reuniões de Representantes 
que se realizam nesta sexta-feira, 27/02.

As participantes terão garantida 
hospedagem na Casa do Professor para 
que possam participar também da Mar-
cha das Mulheres no dia 08 de março.

Informações e inscrições: Secretaria 
para Assuntos da Mulher – Fone: (11) 
3350.6117.


