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Segunda votação do Orçamento: 
deputados(as) confirmam calote. 
APP busca justiça
Após aprovação da LDO, na Alep, nessa segunda-feira (10), Sindicato manterá pressão pelo pagamento da data-base

Segunda-feira (10), início de 
semana, com aprovação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), na 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), para o exercício financeiro 
de 2018. Foram 40 votos de depu-
tados(as) a favor, contra sete votos. 
Assim, após a segunda votação 
tramitada pela Comissão de Orça-
mento da Alep, o Projeto de Lei nº 
151/2017, do governo do Paraná, 
estima uma receita de R$ 60,7 
bilhões para o orçamento público.

Mais uma vez, a APP-Sindicato 
continuará de maneira intensa 
a cobrar o governo paranaense. 
Afinal, enquanto a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) não for votada na 
Alep, nada é definitivo.  A votação 
deve ocorrer no início do segundo 
semestre deste ano e existe a pos-
sibilidade de alterações na LDO.

Para o presidente da APP, 
professor Hermes Leão, é preciso 
manter a denúncia de que as leis 
estão sendo descumpridas no 
Paraná, incluindo o não cumpri-
mento do reajuste legal previsto 
para maio de 2018. “A APP seguirá 
na justiça pelo cumprimento da 
data-base, incluindo a pressão 
para a alteração da LDO, para 
que assim não ocorra a retirada 
de direitos dos trabalhadores 
públicos. A qualidade de ensino 
paranaense e o reajuste legal aos 
servidores não podem sofrer mais 
prejuízos. A punição do governo 
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Atenção ao calendário da APP

Assembleia Estadual da APP – 
29 de julho (sábado) – O chamado 
é para a participação de todos(as) 
os(as) sindicalizados(as) na As-
sembleia, que será em Curitiba 
(PR), pois todos esses temas serão 
abordados para definir as próximas 
medidas a serem tomadas. Não fi-
que de fora, o momento é decisivo 
para a categoria.

Richa não pode prevalecer às leis 
contra os educadores e a educa-
ção pública”.

Como o montante de R$ 60,7 
bilhões será investido no Estado? 
Lembrando que os(as) educado-
res(as) já recebem os menores 
salários do funcionalismo públi-
co estadual. No que depender 
da APP-Sindicato, a fórmula não 
será tão simplificada e os cálcu-
los continuam se diferenciando 

do governo Richa (PSDB).  A 
dívida com os(às) servidores(as) 
apresenta um índice de reajuste 
de 8,53%.

Na última semana, o Fórum das 
Entidades Sindicais do Paraná (FES) 
apresentou um documento aos(às) 
deputados(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.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS EM 
EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE NOVA FÁTIMA

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da APP-Sindicato, no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em 
educação pública do município de Nova Fátima para Assembleia Extraordi-
nária Municipal a ser realizada no dia 13/07/2017, às 16h45 em primeira con-
vocação e às 17h15 em segunda, na Escola Municipal Maria Pura M Fraiz,  
sito à Rua Pioneiro João Cuani, 706, Centro, Nova Fátima-PR, para tratar 
da seguinte pauta: 1.Informes; 2.Alteração do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações – PCCR; e 3.Outros Assuntos. 

Sônia Jorgina Medeiros
Presidente – NS Cornélio Procópio

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS EM 
EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE SANTO INÁCIO 

A presidente do Núcleo Sindical de Maringá da APP-Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação públi-
ca do município de Santo Inácio para Assembleia Extraordinária Municipal a 
ser realizada no dia 14/07/2017, às 19h em primeira convocação e às 19h30 
em segunda, na Escola Municipal Omar de Oliveira, sito à Rua Arnor Marques 
Pinheiro, 791, Centro, Santo Inácio PR, para tratar da seguinte pauta: 1.Infor-
mes Gerais; 2. Sindicalização; 3.Mensalidade Sindical e 4.Outros Assuntos. 

Vilma Garcia da Silva
Presidente – NS Maringá

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS EM 
EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE CIDADE GAÚCHA

O presidente do Núcleo Sindical de Cianorte da APP-Sindicato, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação 
pública do município de Cidade Gaúcha para Assembleia Extraordinária Mu-
nicipal a ser realizada no dia 20/07/2017, às 17h45min, em primeira convo-
cação, e às 18h15min, em segunda, no Centro de Eventos Cultural Olga 
Deucher Tormena, sito à Rua Luiz Antônio de Morais, 1512, Cidade Gaúcha 
– PR, para tratar da seguinte pauta: 1. Informes; 2.Mobilização; 3.Greve; 4) 
Calendário de Lutas e 5.Outros assuntos.

Aderizon Amorim
Presidente – NS Cianorte

O presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca os membros do Conselho Fiscal da APP-Sindica-
to  para reunião extraordinária de trabalho, a realizar-se nos dias   19 e 20 
de Julho de 2017, às 8h30mim, na Sede da Entidade, Rua Av. Iguaçu, 880, 
Rebouças – Curitiba/PR, para tratarem das seguintes pautas:

a) Leitura e atualização do Regimento Interno de Funcionamento do Con-
selho Fiscal;                     
b) Construção cartilha de orientações do Conselho Fiscal;
c) Análise de RMDs da Sede e dos Núcleos Sindicais;
d) Outros assuntos.

PAULO AFONSO RIBEIRO
Presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato


