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Secretaria de Comunicação

O Secretário Estadual de Educação iniciou a reunião 
com a diretoria da APEOESP nesta quarta-feira, 13 de 
maio, informando que:
a)  Sobre salários, será encaminhado no mês de junho 

à Assembleia Legislativa projeto de lei com uma 
política salarial para os anos de 2015, 2016, 2017 
e 2018, para viger a partir de 1º de julho de 2015. 
Não adiantou, entretanto, índices.
A APEOESP reafirmou a necessidade que sejam 

apresentados índices, sobretudo para 2015, de forma 
que a categoria possa deliberar em assembleia sobre 
este ponto. Pediu ainda que o Secretário apresente por 
escrito essa decisão de encaminhar o projeto de lei. 
b)  Em relação à forma de contratação dos professores 

temporários (“categoria O”), informou que encami-
nhará à Assembleia Legislativa (ALESP) projeto de 
lei em 30 dias. A contratação será feita por 3 anos 
ininterruptos, com intervalo de 180 dias até que 
possa celebrar novo contrato. Também sobre este 
ponto a APEOESP solicitou a proposta por escrito.

c)  Quanto ao direito à assistência médica pelo IAMS-
PE para os professores da “categoria O”, também 
será encaminhado projeto de lei em 30 dias para a 
ALESP. Novamente, foi solicitado que o Secretário 
apresente por escrito.

d)  Sobre o desmembramento das classes superlotadas, 
o Secretário decidiu constituir um Grupo de Traba-
lho, com participação da APEOESP, para localizar e 
determinar o desmembramento de todas as classes 
superlotadas que sejam informadas pelo Sindicato.
Assim, de imediato, as subsedes devem en-

caminhar para presiden@apeoesp.org.br os no-
mes completos das escolas, diretorias de ensino 
e as classes que estão superlotadas, informando 
o número de alunos em cada uma delas.

A APEOESP propôs, e foi aceito pelo Secretário, 
que este GT discuta também uma solução estrutural 
para o problema, definindo uma política para que, 
gradualmente, se reduza o número máximo de alunos 
por sala de aula, até chegar no número de 25.
e)  Quanto aos Professores Coordenadores Pedagó-

gicos, o Secretário anunciou que, a partir de 2016, 
será assegurado no mínimo um PCP em cada uni-
dade escolar. A APEOESP solicitou que esta medida 
entre em vigor imediatamente, já para o ano de 
2015, conforme nossa pauta de reivindicações. O 
Secretário comprometeu-se a analisar a questão e 
encaminhar uma resposta ao Sindicato. 

f)  Em relação a este ponto, também foi solicitado ao 
Secretário que encaminhe por escrito à APEOESP.
Até o momento em que fechamos esta edição do 

Informa Urgente o Secretário ainda não havia encaminha-
do por escrito as propostas, conforme solicitamos. Está 
fazendo consultas à Procuradoria-Geral do Estado, em 
função das ações judiciais movidas pela APEOESP. Tão logo 
o Secretário encaminhe o documento que solicitamos, 
informaremos às subsedes e a toda a categoria.

Todos esses pontos devem ser debatidos pelas reu-
niões de representantes e de comandos nas regiões, 
para que todos possam se posicionar na Assembleia que 
realizaremos na sexta-feira, dia 15 de maio, às 14 horas, 
no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista.

SEE apresenta propostas para 
itens da pauta de reivindicações 
dos professores em greve
APEOESP solicita que o Secretário da Educação formalize todos os pontos por escrito


