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O reconhecimento oficial 
dos(as) funcionários(as) de 
escola como profissionais da 
educação está completando 
10 anos. Para marcar essa co-
memoração, a APP-Sindicato 
preparou uma programação 
especial nesta semana. 

De quarta até sexta, ma-
térias serão publicadas no 
site do Sindicato trazendo 
histórias e personagens fa-
lando sobre lutas e con-
quistas. As publicações vão 
mostrar o papel indispensá-

vel dos(as) funcionários(as) 
no cotidiano das escolas, 
na luta em defesa da escola 
pública de qualidade e a 
busca do reconhecimento 
legítimo como profissionais 
da educação.

“O segmento dos(as) 
funcionários(as) de escola é 
formado por auxiliares admi-
nistrativos, merendeiras(os), 
auxiliares de serviços gerais, 
de apoio e vigilância, e cada 
um deles(as) é fundamental 
para a escola”, explica a se-

APP-Sindicato celebra reconhecimento dos(as) 
funcionários(as) como educadores(as)
Lei que reconhece os(as) funcionários(as) de escola como profissionais da educação completa 10 anos

cretária de Funcionários da 
APP-Sindicato, Nádia Brix-
ner. De acordo com dados do 
governo estadual, são quase 
30 mil trabalhadores(as), 
30% do total de profissionais 
que atuam nas escolas da 
rede estadual.

Comemoração

No Paraná, o Dia do Fun-
cionário de Escola é come-
morado anualmente no dia 
7 de agosto, desde 2010. A 

data foi instituída pela Lei 
estadual n. 16.423, de au-
toria do deputado estadual 
Professor Lemos, que incluiu 
a celebração no calendário 
oficial do estado.

Esse reconhecimento 
se deu após o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
o então ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, 
sancionarem a Lei Federal 
n. 12.014, que incluiu na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) os(as) traba-

lhadores(as) de escola como 
profissionais da educação.

O projeto que resultou 
nessa lei foi apresentado no 
Senado Federal, em 2003, 
pela funcionária de escola 
pública em Rondônia e ex-
-senadora, Fátima Cleide. A 
iniciativa fortaleceu a luta 
dos(as) trabalhadores(as) 
que atuam nas escolas, da 
portaria à secretaria, que 
mostram todos os dias que 
educação não é apenas do(a) 
professor(a) em sala de aula.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

O presidente da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho 
Estadual da Entidade para reunião extraordinária, a ser realizada no 
dia 9 de agosto de 2019, às 8h30min, no Auditório da Sede Estadual 
da APP-Sindicato, Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba - PR, para tratar 
da seguinte pauta:

1. Análise de conjuntura;
2. Informes;
3. Avaliação da pauta da categoria;
4. Deliberação sobre greve;
5. Jornada de Agroecologia;
6. Jornada de lutas: 13 de agosto - Dia Nacional de Luta por emprego, 
educação e contra a reforma da previdência e 30 de agosto - Dia Estadual 
de Luto e Luta em defesa da Educação Pública;
7. Regulamento do XIII Congresso Estadual da APP-Sindicato (artigo 
32 do Estatuto);
8. Regimento das Colônias de Férias para a temporada 2019/2020 (artigo 
123 do Estatuto);
9. Outros Assuntos.

HERMES SILVA LEÃO
- Presidente -

ASSEMBLEIA ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da APP-Sindicato convoca os/as Trabalhadores/as em 
Educação Pública do Paraná da rede estadual e das redes municipais 
filiadas para assembleia estadual extraordinária, a ser realizada no dia 10 
de agosto de 2019, às 8h30min em primeira convocação e às 9 horas em 
segunda, no Espaço Torres (Sede Social do Paraná Clube), Av. Presidente 
Kennedy, 2377, Curitiba – PR, com a seguinte pauta:

1. Informes;
2. Avaliação da pauta da categoria;
3. Deliberação sobre greve;
4. Jornada de lutas;
5. Regulamento do XIII Congresso Estadual da APP-Sindicato (artigo 
32 do Estatuto).

HERMES SILVA LEÃO
- Presidente -

* Não esquecer de trazer para o credenciamento da Assembleia Estadual 
o comprovante de sindicalização (contracheque, recibo ou extrato 
bancário, onde conste o desconto da mensalidade da APP) – Artigo 
21 do Estatuto.

“Art. 21. A Assembleia Estadual é instância soberana de deliberação da 
APP-Sindicato, ressalvadas as competências do Congresso Estadual. 

§ 1º. A Assembleia Estadual é constituída pelos/as sindicalizados/as 
admitidos/as no mínimo 30 (trinta) dias antes da sua realização e quites 
com suas mensalidades; 

§ 2º. As decisões da Assembleia Estadual devem ser tomadas por maioria 
simples dos votos dos/as sindicalizados/as presentes.”
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