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Pequenas escolas para grandes empresas... 
E o melhor ainda está por vir

O deputado Estadual Mar-
cio Nunes (PSC) apresentou 
o PL 304/2015, que já passou 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
e deve seguir para debate na 
Comissão de Educação.

O projeto prevê a celebra-
ção de convênios com a iniciativa 
privada, possibilitando a adoção 
de escolas com o objetivo de 

Os(as) empresários(as) de 
sucesso são os(as) que sabem 
administrar e assim intervir 
diretamente na escola.

A APP-Sindicato, defende 
uma escola pública e de quali-
dade e por isso é contra essa 
intervenção. Mais uma vez 
é necessário a organização 
da categoria para o debate 
com o deputado, para retirada 
deste PL.

incentivar pessoas jurídicas a contribuir 
para a melhoria da qualidade do ensino 
na rede pública estadual.

No corpo do projeto não está 
explicito a verdadeira intenção, que é 
a intervenção pedagógica que essas 
empresas podem realizar sobre as 
escolas “adotadas”. Essa ação esta 
explicita na justificativa do PL.

A “parceria” entre as escolas e a 
empresa é prevista para dois anos 
podendo ser prorrogada se necessá-

rio. Além de buscar melhorar a nota 
dos(as) alunos(as), o projeto prevê 
ainda a contratação, pela empresa 
privada, de um(a) “facilitador(a)”, 
que pode ser um(a) pedagogo(a), 
para acompanhar se as metas estão 
sendo cumpridas, e assim “mensurar 
o desempenho escolar”.

Fundamentalmente, esse projeto 
propõe uma terceirização da escola 
com intervenção direta do setor pri-
vado. Uma lógica do neoliberalismo. 

PL propõe a instituição de um programa no Estado do Paraná, no qual o setor privado pode interferir no 
desenvolvimento das escolas
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Editais de convocação

O presidente da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no 
Paraná, Núcleo Sindical de Paranavaí, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os (as) professores (as) municipais de Jardim Olinda - PR para 
Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 07 de agosto de 
2015, às 17h30 em primeira convocação e, em segunda, às 18h, no Colégio 
Estadual Padre Montoia, sito à Avenida Siqueira Campos, 413, Centro, Jar-
dim Olinda, Paraná, para tratar da seguinte pauta: 

1. Debate Plano de Carreira, Cargo e Vencimentos do Magistério Público; 
2. Informes sobre a reunião do dia 30 de julho de 2015 com a Comissão 
Municipal de Professores;
3. Outros Assuntos.

José Manoel de souza
Presidente do NS de Paranavaí

O presidente da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no 
Paraná, Núcleo Sindical de Paranavaí, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os (as) professores (as) municipais de Paranapoema (PR) para 
Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 11 de agosto de 
2015, às 18h, em primeira convocação e, em segunda, às 18h30, no Colégio 
Estadual Lysímaco Ferreira da Costa, sito à Rua Cambuy, 316, Centro, Para-
napoema (PR), para tratar da seguinte pauta:

1. Referendo do Plano de Carreira, Cargo e Vencimentos do Magistério Pú-
blico de Paranapoema;
2. Outros Assuntos.

José Manoel de souza
Presidente do NS de Paranavaí

Assembleia Extraordinária Municipal
de Jardim Olinda

Assembleia Extraordinária Municipal 
de Paranapoema

Deputados farão substitutivo 
ao PL da eleição de diretores
Na manhã desta segunda-feira 

(21) a direção da APP-Sindicato, junto 
com o deputado estadual Professor 
Lemos (PT), se reuniu com os de-
putados Tiago Amaral (PSB), relator 
na Comissão de Educação do PL 
631/2015, que dispõe sobre eleição de 
diretores(as) das escolas estaduais, e 
também com o deputado estadual Luiz 
Cláudio Romanelli (PMDB), líder do 
governo na Assembleia Legislativa do 
Paraná. A direção reafirmou a posição 
contrária da categoria, conforme apro-
vada na  em Assembleia Estadual, ao 
Projeto de Lei enviado pelo  governo 
que foi considerado um retrocesso 
sobre o tema da gestão democrática, 
especialmente na forma de eleição de 
diretores(as). 

Tanto o relator, quanto o líder do 
governo, informaram que juntos vão 
produzir um texto substitutivo à men-

sagem que foi enviada pelo governo 
do Estado.  Esse posicionamento 
dos deputados se deu graças ao 

debate feito na Audiência Pública, 
onde a APP-Sindicato, junto com 
demais deputados(as), movimentos 
sociais e a categoria, se colocaram 
contrários ao PL, já que representa 
um atraso que retira a autonomia das 
escolas na escolha do(a) diretor(a).

Os deputados também infor-
maram o calendário de tramitação 
do Projeto: No dia 28 de setembro 
(segunda-feira) haverá uma reunião 
da Comissão de educação onde 
será apreciado o substitutivo dos 
parlamentares. A votação do Proje-
to de Lei será nos dias 05 a 07 de 
outubro. Nos próximos dias a APP 
vai passar novas orientações para 
as mobilizações da categoria para 
acompanhar a votação.

A APP está acompanhando a tramitação e em breve divulgará novas orientações para as mobilizações da categoria

• Texto de mensagem de lei será alterado


