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Derrota da “Lei da Mordaça” na Justiça 
adia votação de parecer na Alep

A direção da APP-Sin-
dicato acompanhou nesta 
segunda-feira(12) a reunião 
da Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) marcada 
para analisar o projeto de 
lei nº 606/2016, que censura 
a atuação dos(as) profes-
sores(as) em sala de aula. 

A anulação pela Justiça de 
leis semelhantes aprovadas 
em municípios e estados 
motivou o adiamento da vo-
tação de um parecer sobre a 
matéria, também conhecida 
como “Lei da Mordaça” ou 
“Escola Sem Partido”.

Antes da reunião, o pre-
sidente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Leão, con-
versou com membros da 
comissão e alertou sobre 
os problemas contidos na 
iniciativa, pedindo voto con-
trário. “Escola Sem Partido 
nada mais é do que o estí-
mulo ao patrulhamento e à 
censura ao trabalho docente 

no interior das escolas”, jus-
tificou, acrescentando que 
o Sindicato vai continuar 
acompanhando o processo 
de tramitação na Alep.

Segundo o presidente, 
a Secretaria de Estado da 
Educação (Seed) e os Conse-
lhos Estadual e Nacional da 
Educação já emitiram pare-
ceres contrários à proposta. 
Hermes também lembra que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) concedeu liminar sus-
pendendo lei similar apro-
vada no estado de Alagoas 
e deve julgar o mérito da 
ação até o fim de novembro 
deste ano.

Contrariando o parecer 
do deputado do Tiago Ama-
ral (PSB), que se manifestou 
favorável ao envio do projeto 
para apreciação em sessão 
plenária, o deputado Profes-
sor Lemos (PT) apresentou 
voto contrário. Ele justificou 
sua posição pela defesa da 
Constituição, dos(as) pro-
fessores(as), das escolas, dos 
estudantes e com base nos 
pareceres dos Conselhos da 
Educação e das decisões ju-
diciais que têm reconhecido 
a inconstitucionalidade da 
matéria.

Também contrário ao 
tema e preocupado com a 

insegurança jurídica, o depu-
tado Anibelli Neto (MDB) pediu 
vista, adiando a discussão e o 
parecer final da Comissão. Se-
gundo o deputado, o objetivo 
é solicitar informações sobre a 
discussão do assunto em nível 
nacional e os argumentos que 
têm declarado a inconstitucio-
nalidade do projeto.

Além do presidente, 
acompanharam a reunião e 
dialogaram com os(as) depu-
tados(as), os secretários da 
APP-Sindicato de Formação 
Política-Sindical e Cultura, 
professor Paulo Vieira, e de 
Saúde e Previdência, profes-
sor Ralph Wendpap.

Sindicato tem 
dialogado com 
deputados(as) para 
que projeto em 
tramitação na Alep 
seja rejeitado

Projeto que estende meia-entrada a todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) da educação segue para sanção

O projeto que prevê o 
direito ao pagamento de 
meia-entrada para, além de 
professores(as), todos(as) 
os(as) profissionais da edu-
cação básica das redes pú-
blica e privada no Paraná, 
foi aprovado nesta segun-
da-feira (12), na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). 

Com a alteração, a le-
gislação abrangerá profes-
sores(as) habilitados(as) em 

nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil 
e nos ensinos fundamental, 
médio e superior; trabalha-
dores(as) em educação por-
tadores(as) de diploma de 
pedagogia com habilitação 
em administração, planeja-
mento, supervisão, inspeção 
e orientação educacional; tra-
balhadores(as) em educação 
com diploma de curso técnico 
ou superior em área pedagó-

gica; e trabalhadores(as) em 
educação da rede estadual 
de ensino ocupantes dos car-
gos de agente educacional I, 
agente educacional II, agente 
de apoio, agente de execução 
e agente profissional.

A iniciativa de estender 
esse benefício a todos(as) 
os(as) profissionais da edu-
cação, além de professo-
res(as), foi do deputado es-
tadual Professor Lemos (PT), 

que, em 2011, aprovou um 
Projeto de Lei (PL 366/2011), 
no entanto, acabou vetado 
pelo então governador Beto 
Richa (PSDB). Naquela épo-
ca, a Alep manteve o veto.

Agora, projeto de igual 
teor foi apresentado pela 
deputada Maria Victoria (PP), 
com o propósito de adequar 
a Lei Estadual 15.876/2008 à 
Lei Federal nº 12.014/2009, 
que discrimina os(as) profis-

sionais da educação em três 
categorias: professores(as), 
especialistas da educação e 
funcionários(as) de escola, 
e mostra a necessidade de 
valorizar a todos(as) os(as) 
profissionais de apoio da 
educação. A garantia de pagar 
meia-entrada em eventos 
culturais, esportivos e de lazer 
a professores(as) agora segue 
para sanção governamental. 
Com informações da Alep.

Projeto abrange entrada com 50% de desconto em eventos culturais, esportivos e de lazer

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DAS/
OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IVAIPORÃ - PARANÁ

O Presidente do Núcleo Sindical de Ivaiporã da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o 
Regime de Eleição das Direções Municipais, resolve convocar as/
os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de 
educação de Ivaiporã para participarem da Assembleia Municipal 
Ordinária para a eleição da Direção Municipal,a ser realizada no dia 
20/11/2018, às 17h (dezessete horas) em primeira convocação e às 
17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, 
no Salão de Evento San Rafain , sito a Rua Visconde do Rio Branco, n° 
1.170,Bairro Ouro Verde, no Município de Ivaiporã a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1)Constituição da Direção Municipal; 2)
Aprovação do Regime Específico de Funcionamento da Direção 
Municipal ; 3)Definição das mensalidades da categoria; e 4)Eleição 
das/os integrantes da Direção Municipal.
Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Municipal 
Extraordinária, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1)
Informes; 2)Negociações; 3) Mobilizações; e 4)Outros Assuntos.

Eliaquim Sergio Chaves da Conceição
Presidente do Núcleo Sindical de Ivaiporã


