
Nº 1038 - 05 de julho de 2017

INFORME PUBLICITÁRIO

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Paraná • Av. Iguaçu, 880 - Rebouças - Curitiba - Paraná - CEP 80.230-020 - Fone: (41) 3026-9822 / Fax: (41) 3222-5261 • Site: www.appsindicato.org.br • Presidente: Hermes Silva 
Leão • Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues • Assessor de Comunicação: Tiago Somma • Jornalistas responsáveis: Aline D’avila de Lima, Fabiane Lourencetti Burmester (4305-PR), Uanilla Pivetta (8071-PR) e Valnísia Mangueira 

(893-SE). Diagramador: Rodrigo Augusto Romani (7756-PR) • Técnica em atendimento (fale conosco): Valdirene de Souza • Monitor de redes e mídias sociais: Luan Pablo Romero de Souza

APP solicita retirada de 
artigos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias na Alep
Comissão de Orçamento rejeita emenda dos(as) servidores(as) públicos(as) em defesa da data-base

Na manhã de ontem (04), a 
Comissão de Orçamento da As-
sembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) rejeitou a Emenda 46, que 
se refere à exclusão dos Artigos 29 
e 30, da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2018. Foi aprovado 
o substitutivo geral do projeto de 
nº 156/2017, por 4 votos contra 
2 votos, da proposta do relator, o 
deputado Elio Rusch (DEM).

A solicitação feita pelo Fórum 
das Entidades Sindicais (FES) e 
encaminhada na reunião da Co-
missão pelo deputado Professor 
Lemos (PT), baseia-se justamente 
na defesa aos direitos previstos 
em lei para a categoria – o reajuste 
da data-base. Até o momento, o 
governo se nega a colocar previ-
sões de pagamento da data-base, 
além da diminuição de recursos 
destinados aos serviços públicos.

A secretária de Finanças da 
APP-Sindicato, professora Marlei 
Fernandes, explicou os motivos 
para a retirada desses artigos que 
condicionam a data-base. Agora, 
outro pedido será encaminhado 
ao Plenário da Assembleia.  “A da-
ta-base no ano que vem, em maio, 
tem previsão de  3,5% a 4%  – que 
é baixa, mas temos ainda o 8,53% 
deste ano. A justificativa do gover-
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alguns(umas) dos(as) parlamenta-
res presentes e que votaram contra 
a Emenda 46, argumentando o que 
acontece na prática da educação 
pública.

Confira a votação dos(as) 
deputados(as) sobre a  

Emenda 46

:: Contrários(as):

Elio Rusch (DEM)
Francisco Bührer (PSDB)
Claudia Pereira (PSC)
Cristina Silvestri. (PPS)

:: A favor:

Rasca Rodrigues (PV)
Nelson Luersen (PDT)

Entenda o que significa 
na prática a LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) é o instrumento legal e 
normatizador, de curto prazo, que 
orienta a elaboração e execução do 
Orçamento anual. Ela trata de vários 
outros temas, como alterações 
tributárias, gastos com pessoal, polí-
tica fiscal e transferências do Estado.

no é a crise federal e dos estados. 
A legislação tem que ser aplicada 
para o pagamento que se deve aos 
servidores. Se as promoções e pro-
gressões estão sendo pagas, porque 
o governo insiste em deixar na 
LDO?”, destaca a professora Marlei.

Hoje, inclusive, foi apresentado 
um documento aos(às) deputa-
dos(as) sobre as condições reais 
para que o governo do Paraná 
liquide o pagamento de 2017, para 
assim abrir um novo debate para o 
próximo ano.

Para o presidente da APP, pro-
fessor Hermes Leão, é preciso man-
ter a denúncia de que as leis estão 

sendo descumpridas no Paraná em 
um conjunto de situações. “No caso 
da data-base já temos o índice de 
reajuste do que está em atraso. O 
governo sinaliza ao não cumpri-
mento da lei que está em vigor e 
que prevê o reajuste de 2018, para 
o mês de maio. A data-base é fun-
damental e é ela que vai garantir o 
rejuste, por exemplo, para quem já 
está aposentado e para milhares de 
contratados temporários que não 
tem direito às progressões e pro-
moções, e também dos salários dos 
efetivos. Vamos continuar fazendo 
a luta”, reforça o professor Hermes.

Ao final, os(as) dirigentes da 

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS 
TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS 

DE VIRMOND

A presidente do Núcleo Sindical de Laranjeiras do Sul da APP-Sindi-
cato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalha-
dores/as em educação pública do município de Virmond para Assem-
bleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 07/07/2017, às 
17h em primeira convocação e às 17h30min em segunda, na Escola 
Municipal Henrique Krygier, sito à Rua Paraná, s/n, Virmond-PR, para 
tratar da seguinte pauta: 

1.Informes;
2.Reformulação do Plano de Carreira;
3.Mobilização
4.Outros Assuntos. 

Rosângela de Fátima Rodrigues
Presidente – NS Laranjeiras do Sul

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS 
TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS 

DE JACAREZINHO

O presidente do Núcleo Sindical de Jacarezinho da APP-Sindicato, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/
as em educação pública do município de Jacarezinho para Assem-
bleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 07/07/2017, às 
17h30min em primeira convocação e às 18h em segunda, na sede 
da APP em Jacarezinho, sito à Rua Dois de Abril, nº 812, Centro, 
Jacarezinho-PR, para tratar da seguinte pauta:

1.Informes;
2.Conferência Regional de Educação da APP-Sindicato;
3.Negociações do PSPN
4.Outros Assuntos. 

Nilton Aparecido Stein
Presidente – NS Jacarezinho


