
21 de maio de 2015

Senhores Representantes das Associações Docentes,
 
Incumbiu-me o Senhor Secretário da Educação - Dr. Osvaldo Barreto Filho, de transmitir-lhes os
seguintes informes, decorrentes da pauta de reivindicação apresentada por essa Categoria:

1. Revogação da Lei 7176/97
Foi apresentada minuta do Projeto de Lei que viabiliza a revogação da Lei 7176/97, para
avaliação das representações dos Docentes. 

1 Orçamento das Universidades
Considerando o atual cenário econômico nacional e o consequente comprometimento das
estimativas de arrecadação do Estado, não há possibilidade de ampliação do orçamento das
Universidades Estaduais no presente exercício.
Entretanto, conforme informado anteriormente, o orçamento das Universidades para o exercício
de 2015 será mantido na sua integralidade.
A SAEB e esta SEC irão reavaliar, em conjunto com as reitorias, os processos de afastamentos
de docentes para cursos/eventos que, embora apresentassem comprovação da disponibilidade
orçamentária para as suas realizações, não foram tempestivamente autorizados. 

1 Quadro de vagas
Considerando o represamento dos processos de promoção dos docentes decorrente da
inexistência de vagas nas respectivas classes e a impossibilidade de ampliação do quadro de
vagas no presente exercício, foi apresentada proposta que consiste na redistribuição de vagas
não ocupadas nas classes de “Professor Auxiliar” e “Professor Assistente” para as demais
classes. Foi apresentada a proposta inicial de redistribuição de até 20 vagas por Universidade.
Foi informado que os custos decorrentes do ajuste proposto não irão comprometer o atual
orçamento das Universidades.

1 Alterações no Estatuto do Magistério Superior
Não há possibilidade de revisão e/ou reestruturação da carreira do Magistério Superior no
presente exercício.

1 Reajuste geral dos servidores estaduais
O reajuste dos Servidores Estaduais para o exercício de 2015 foi estabelecido através das Leis
13.342/2015 e 13.343/2015.
Foi agendada nova reunião entre os representantes do Governo os representantes dos Docentes
para o dia 26/05/2015.
 
Cordialmente,
 
WILTON TEIXEIRA CUNHA
Chefe de Gabinete / SEC
Fone: 71 3115 9041 / 9028


