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Professor afastado tem direito a bônus integral 

Foi aprovado nesta quarta-feira (5), na Assembléia Legislativa, durante sessão extraordinária, 
o projeto de lei Complementar 01/03 do Governador do Estado, que altera as leis 
complementares 927 e 928, de 2002, que concede bônus educação a professores afastados 
que participam do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município. Os docentes 
que participam deste programa são remunerados pelo Estado, mas trabalham em escolas 
municipais.  
 
De acordo com a justificativa do projeto, 8.244 professores e 102 gestores terão direito ao 
bônus. 
 
Até o ano passado, os docentes afastados junto ao Programa de Ação de Parceria 
Educacional tinham direito apenas ao valor mínimo do prêmio. 
 
Para o deputado estadual Vanderlei Siraque "o governo não fez mais do que a obrigação" em 
estender o total do bônus aos docentes afastados. "São tão profissionais quanto os outros e 
por isso devem ter os mesmos direitos", declarou. 
 
Para ocupantes de cargo ou função-atividade de professor de educação básica I e II o valor 
do bônus é de R$ 1.000,00. Já para diretores regionais de ensino, diretores de escola, 
titulares de cargos de coordenador pedagógico e assistente de diretor o valor é de R$ 
1.500,00. 

Governo Lula será de mudanças 

 O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT-Santo André) disse ontem (5), durante discurso 
na tribuna do plenário Jucelino Kubitschek, na Assembléia Legislativa, que a realidade 
brasileira hoje é de 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, e que esta triste 
realidade – fruto do governo FHC – será razão de grande mudança no governo Lula. “Mesmo 
tendo assumido o governo com uma dívida de R$ 62 milhões, alto índice de desemprego e a 
renda do trabalhador achatada, Lula vai mudar a situação econômica e social e manter a 
estabilidade financeira do país”, declarou. 
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