
O governador de Sa o Paulo, Joa o Doria/PSDB, 
encaminhou a  Assembleia Legislativa (ALESP), no 
dia 6 de agosto, o PLC 26/21. O Projeto e  mais um 
duro ataque ao funcionalismo. Trata-se de um con-
junto de medidas punitivas e de eliminaça o de con-
quistas dos servidores. Doria, que se diz defensor 
da “Vida”, aproveita a pandemia para descarregar 
um duro ataque aos trabalhadores da educaça o e 
demais servidores. 

Eis sua essência: 

1. cria mecanismos para viabilizar a demissa o 
de funciona rios concursados, portanto, para a 
quebra da estabilidade. Usa o crite rio de fal-
tas, diminuindo de 30 para 15 dias o nu mero 
de dias para que o servidor seja enquadrado 
na “inassiduidade”, podendo “legalmente” ser 
demitido. Trata-se, fundamentalmente, de um 
ataque ao direito de greve. Ou seja, 15 dias 
fora do local de trabalho, o governo passa ter 
o direito “legal” de demissa o de servidores 
com estabilidade e de contrataça o de outro 
trabalhador para o posto do servidor grevis-
ta. A contrataça o de “fura-greve”, pela LC 

1093, passa ser permitida no caso de greves 
julgadas como “ilegais” pelo judicia rio. Tenta 
por esse PL 26 dificultar as paralisaço es e 
greves nos serviços pu blicos, particularmen-
te, na educaça o. 

2. elimina conquistas ao alterar o Estatuto do 
Servidor Pu blico e no do Magiste rio. Ou seja, 
retira o direito a s faltas abonadas, dificulta 
ainda o acesso a  licença pre mio e altera o di-
reito de 1/3 de fe rias. Iguala, assim, o servi-
dor aos demais trabalhadores da iniciativa 
privada, retirando direitos que foram con-
quistados por meio da luta do servidor. Ainda 
mais, modifica crite rios impostos por ocasia o 
da imposiça o da reforma da previde ncia, a 
exemplo do abono de permane ncia. Na ocasi-
a o, o abono de permane ncia foi usado para 
que o servidor tivesse alguma vantagem, per-
manecendo nos serviços pu blicos apo s cum-
prir as regras estabelecidas. Com isso, possi-
bilita a eliminaça o de cargos e carreiras, reti-
rando dos serviços pu blicos os aposentados. 

3. impo e obsta culos para a contrataça o de funci-
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ona rios efetivos. Pretende substituir os efeti-
vos (aposentados e demitidos) por trabalha-
dores contratados. No caso da educaça o, im-
po e por meio da LC 1093, a obrigatoriedade 
de no mí nimo de 24 horas semanais. Lembre-
mos que a contrataça o iniciou com a “prova 
seletiva” sem nu mero de aulas semanais, ca-
minhou para as 19 horas e, agora, estabelece 
as 24 horas semanais. Assim, sera o menos 
contratados e mais escolas para completar 
essa carga hora ria.  Aumenta-se a carga de 
trabalho e reduz o valor da remuneraça o, 
quando diz que havera  uma queda nos venci-
mentos dos contratados pela LC 1093, que de 
100% da remuneraça o do titular do cargo, 
passara  para 90%. 

4. reforça a bonificaça o por resultados, que sera  
de acordo com o cumprimento de metas esti-
puladas. Sem apresentar nenhuma proposta 
de reposiça o salarial e de elevaça o do piso 
salarial, Doria mante m a divisa o entre os ser-
vidores “cumpridores de metas” (na o faltar, 
na o ficar doente, na o tirar licença, na o fazer 
greve e po r em pra tica a farsa dos projetos do 
governo, a exemplo da PEI, Inova, Novotec, 
Ejatec e defensor do ensino a dista ncia/EaD. 

5. O PL 26 e  a antecipaça o da reforma adminis-
trativa, que tem como objetivo po r fim a  esta-
bilidade dos servidores pu blicos 
 

 

A direça o da Apeoesp e setores da oposiça o 
se mante m atrelados a s reunio es virtuais e as audi-
e ncias pu blicas. Recusam a convocar os trabalhado-
res da educaça o e a chamar a unidade do funciona-
lismo para derrotar mais essa investida de Doria. 
Esse e  o caminho da derrota. Foi assim com a refor-
ma da previde ncia e vem sendo assim com a reposi-
ça o salarial. A grande maioria dos deputados e  vin-
culada ao governo do PSDB e na o movera  uma pa-
lha contra esse governo, que hoje comparece como 
oposiça o a Bolsonaro.  

Como dissemos, o PLC 26 esta  inserido num 
quadro mais amplo de ataques da burguesia e de 
seus governos. E  uma versa o local (estadual) da 
contrarreforma administrativa (PEC 32), que tem 
avançado no a mbito federal. Na raiz desses ataques 
esta  a crise do capitalismo e, mais especificamente, 
a gigantesca dí vida pu blica, que exige dos governos 

o “enxugamento” do orçamento pu blico, tudo para 
satisfazer os interesses do capital financeiro. 

Tanto em ní vel federal quanto estadual, a po-
lí tica imobilista dos sindicatos, das confederaço es 
(como a CNTE) e das centrais so  tem favorecido os 
governos, deixando-os de ma os livres para despejar 
sobre os trabalhadores todo o peso das crises eco-
no mica e pande mica.  

A resposta da burocracia da Apeoesp ao PLC 
26 foi de um “Ato Solene” (audie ncia pu blica virtu-
al) no dia 9 de agosto, que na o serviu para nada. A 
Oposiça o tambe m na o fica atra s no seu imobilismo: 
aceitou passivamente a organizaça o da Reunia o de 
Representantes de forma virtual, no dia 7 de agos-
to. A pauta da reunia o estava restrita a  discussa o do 
“Novo Ensino Me dio” e do retorno a s aulas. 

 

 

Os professores e demais funciona rios da edu-
caça o - assim como os servidores pu blicos em geral 
- ja  esta o nas escolas ha  tempos. E  preciso abando-
nar de uma vez por todas as ino cuas reunio es virtu-
ais. Para barrar o avanço das medidas de corte de 
direitos, somente com a aça o coletiva dos trabalha-
dores, que sa o as assembleias presenciais e as gran-
des manifestaço es de rua. 

Nesse sentido, defendemos: 

1. Intensificar a visita nas escolas para 
discutir com os professores e funcioná-
rios o PL 26 e a reforma administrati-
va; 

2. Que a Apeoesp e as subsedes abram 
suas portas para que a luta seja devida-
mente organizada; 

3. Que a Apeoesp lance uma campanha 
contra as medidas de Doria; 

4. Que a Apeoesp, Afuse de demais sindi-
catos vinculados aos servidores convo-
quem a assembleia presencial, para 
aprovar a luta para pôr abaixo o PL 26 
e a PEC 32; 

5. Que o dia 18 de agosto seja usado para 
a realização de assembleias presenci-
ais e manifestação nas ruas contra 
mais esse ataque de Doria e Bolsonaro. 


