
 

 

Deliberações da Assembleia Estadual Extraordinária da APP-Sindicato 

Curitiba, 15 de junho de 2019. 
 

 

I. DELIBERAÇÃO SOBRE GREVE 

- Adesão à GREVE UNIFICADA DOS/AS SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS DO 

ESTADO DO PARÁNA, a partir do dia 25 de junho de 2019. 

- Assembleia permanente. 

- Comando Estadual de Greve 

 

Pauta unificada 

 pagamento da data-base; 

 retirada do Projeto de Lei Complementar 4/2019 da ALEP que destrói a carreira do 

funcionalismo público estadual 

 abertura de concurso público 

 defesa da Previdência Pública 

 humanização da perícia médica no Estado 

 melhores condições de atendimento da saúde dos/as servidores(as) 

 garantia do direito de greve e retirada das faltas atribuídas ilegalmente 

 concessão de licenças especiais 

 

Eixos da pauta específica 

1) Contra o Desmonte da Escola Pública  

2) Melhores Condições de Trabalho 

3) Valorização Profissional 

4) Defesa da Previdência Pública 

 

Pauta Específica 

 defesa do Piso Salarial Profissional Nacional 

 realização de concurso público e manutenção do processo de seleção de 

professores/as PSS, conforme vigência atual. 

 pagamento do piso mínimo regional e reajuste do auxílio-transporte e alimentação 

para os/as funcionários/as de escola  

 manutenção, conforme o previsto em lei, do processo de eleição de diretores/as de 

escolas  

 defesa da jornada de trabalho em horas-aula para os/as professores/as, pedagogos/as e 

readaptados/as e da hora-atividade 

 contra o intervencionismo pedagógico nas escolas (tutorias, Prova Paraná, controle 

de freqüência dos/as estudantes, pressão por resultados, Escola Segura, entre outros) 

 abertura de novas turmas do PDE e manutenção do Pró-funcionário, que são 

programas estruturais e permitem avanços na carreira 



Calendário de mobilizações 

17 a 

24/6 

- Plenárias regionais unificadas dos/as servidores/as 

- Formação de comandos regionais unificados 

- Pressão aos/às deputados/as nas suas regiões para interlocução junto ao 

governo 

- Mobilização nas redes sociais 

- Intensificação de visitas às escolas para organização da greve 

- Reuniões com as comunidades escolares e lideranças locais 

- Entrega de carta às famílias e estudantes no dia 24/6. 

18/6 - Mobilização com representação dos Núcleos Sindicais junto à ALEP e Palácio 

Iguaçu, na reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos/as Servidores/as 

Públicos/as 

25/6 INICIO DA GREVE UNIFICADA 

- Instalação de comitês de greve em Curitiba e nos Núcleos Sindicais. 

26/6 - Reunião do Comando Estadual de Greve 

- Ato conjunto com a direção da CNTE, em Curitiba, às 17 horas (concentração 

na Secretaria de Estado da Fazenda e caminhada até a Boca Maldita) 

 

 

II. CONGRESSOS ESTADUAL E NACIONAL DA CUT 

Aprovada a participação dos/as delegados/as da APP-Sindicato nos Congressos Nacional e 

Estadual da CUT. 

- 13º Concut – Congresso Nacional da CUT, de 7 a 10 de outubro de 2019, em Praia 

Grande – SP: 45 delegados/as da APP-Sindicato e igual número de suplentes 

14º Cecut – Congresso Estadual da CUT: 107 delegados/as da APP-Sindicato e igual 

número de suplentes 

 

III. CUSTAS DAS AÇÕES JUDICIAIS 

Aprovado que em caso de Ações Judiciais nas quais seja necessário apresentar cálculo 

inicial feito por perito contábil, será cobrado da parte o valor de R$ 100,00, quando 

sindicalzado/a da APP-Sindicato, e R$ 200,00 para quem não é sindicalizado/a.  Este valor 

refere-se aos honorários do perito contador e será abatido no montante de 2% ao final do 

processo. 

 

IV. MOÇÕES 

- Aprovada Moção de Repúdio à ação violenta da Polícia Militar nos atos da Greve Geral 

do dia 14/06/2019. 

- Aprovada Moção de Apoio e Solidariedade à Arquidiocese de Londrina, que se 

manifestou em relação à Reforma da Previdência. 

 

 


