
 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA ESTADUAL DA APP-SINDICATO 
05 e 12 de setembro de 2020. 

 
1. Deliberação sobre Greve: 

Greve pela Vida em caso de convocação do retorno às aulas presenciais em 2020. No caso 
das redes municipais, haverá necessidade da realização de assembleia municipal para 
referendo desta deliberação.  
 

2. A escola pública e as condições de trabalho em tempos de pandemia e a pauta da 
categoria: 
 

 Nota Pública da APP-Sindicato reafirmando a contrariedade ao modelo de aulas não 
presenciais adotado pela Seed que gerou exclusão educacional, sobrecarga de trabalho 
e adoecimento; 

 Defesa da implementação de uma nova forma de organização das aulas não presenciais 
manter o vínculo da escola com os estudantes; 

 Que seja revista a emissão dos resultados finais dos/as estudantes, garantindo um ciclo 
contínuo de aprendizagem; 

 Garantia e respeito à autonomia pedagógica e administrativa das escolas; 

 Fim do assédio, das pressões e ameaças para obtenção dos resultados educacionais; 

 Responsabilização do Estado pela tomada de políticas públicas para prevenção e 
erradicação do abandono escolar; 

 Adesão da APP-Sindicato à campanha promovida pela CNTE de adiamento dos 
vestibulares e ENEM; 

 Suspensão das eleições para direção de escola em 2020 com proposição de calendário 
eleitoral assim que retomada as aulas presenciais e manutenção do mandato das atuais 
direções; 

 Revogação dos artigos 12 e 13 da Lei 20199/20 que extingue os cargos de agentes 
educacionais e implanta a terceirização de funcionários/as da educação; 

 Prorrogação dos contratos PSS para Agentes Educacionais I e II até dezembro de 2021; 

 Manutenção dos critérios atuais do Edital do PSS para professores/as; 

 Manutenção de contratos e suprimentos de professores/as PSS com redistribuição de 
aulas para cumprimento da ação judicial de reintegração de demitidos ilegalmente pela 
Seed; 

 Luta imediata, juntamente com os/as demais servidores/as, contra o congelamento da 
carreira e de salários; 

 Propostas de melhoria do atendimento na perícia médica a serem apresentadas ao 
governo para humanização no atendimento aos/às trabalhadores/as em educação; 

 Luta imediata, juntamente com os/as demais servidores/as, contra a Reforma 
Administrativa proposta pelo Governo Federal. 

 



 

3. MOBILIZAÇÃO - Jornada de Lutas pela Vida, pela Educação Pública, pela 
Valorização dos Profissionais da Educação, por Emprego, Carreira e Salário: 

 

 Intensificar a Campanha “Fora Feder” em redes sociais e nas ações virtuais do 
Secretário da Educação; 

 Promover ação virtual em defesa dos trabalhadores/as PSS – 
#ForaFederJáRespeitoPss; 

 Constituir abaixo assinado virtual na defesa dos atuais critérios para seleção dos(as) 
PSSs – PROVA – APENAS PARA CONCURSO PÚBLICO;  

 Realizar ato em frente à SEED caso o Secretário Renato Feder decida alterar o modelo 
de seleção impondo prova, banca ou outros mecanismos excludentes;  

 Realizar, junto com o FES, as mobilizações contra as emendas à LDO de congelamento 
das carreiras; 

 Realizar, junto com o FES, as mobilizações por melhorias no atendimento da Perícia 
Médica do Estado; 

 Promover debates e participar das lives realizadas pelo FES sobre a reforma 
administrativa, às quartas-feiras, 17h. 

Calendário 

 14/09 em diante – realizar mobilização virtual, enviar mensagens e organizar reuniões 
com os/as deputados/as estaduais pela rejeição à emenda a LDO que congela as 
carreiras; 

 14 a 19/09 SEMANA DE MOBILIZAÇÃO DA CNTE - Semana Freireana: 
14 - Dia do Envio da Letra “ i “ ao Ministério da Educação (MEC). 
15 - Dia Nacional de Mobilizações da Educação em Defesa da Vida. 
16 - Jornada Latino Americana Rumo ao Centenário de Nascimento de Paulo Freire. 
17 - Ato de Lançamento do Manifesto em Defesa da Educação como bem público. 
18 - Plenária Nacional do FNPE. 
19 - 99 anos de nascimento de Paulo Freire - Ato Nacional do FNPE de Lançamento da 
CONAPE 2022. 

 18 – Dia Mobilização Estadual contra o Assédio Moral e pela Saúde Mental; 

 23 - Dia Mobilização estadual contra a sobrecarga e por melhores condições de 
trabalho nas escolas públicas do Paraná;  

 30/09 – Dia de Mobilização Nacional contra a PEC 32 (Reforma Administrativa). 

 
Atividades Institucionais 
- 16/09 - Coletivo Estadual de Funcionárias e Funcionários da Educação 
- 17/09 – Jornada Estadual de Municipais: Plataforma da Categoria para debate com 
candidatos a Prefeitos/as e Vereadores/as 
- 19/09 - Encontro Macrorregional da Jornada de Municipais 

- 25 e 26/09 – Seminário Estadual por uma educação pública, democrática e humanizadora 

- 29/09 – Plenária Estadual com pedagogas/as 

 



 

 
4. Aprovada Moção em defesa da educação pública e das liberdades democráticas: 
Em apoio à comunidade escolar da Escola Básica Luiz Candido da Luz, em Florianópolis. 

Moção voltada para autoridades de Santa Catariana, exigindo a defesa da escola, do seu 
processo pedagógico em suas decisões e contra qualquer punição aos/às profissionais 
daquela instituição.  

 
 
5. Carta pública para CUT e CNTE: 
No dia 03/09 foi lançada uma mobilização virtual com o mote “Jornada em Defesa dos 

Serviços Públicos”. Uma iniciativa de muitas entidades nacionais do movimento social e 
sindical organizado. O calendário propôs atividades de seminário de formação nos dias 10/09 e 
17/09. 

Os trabalhadores não devem pagar pela crise capitalista que assola os mercados e permitir 
que os bancos e grandes empresas assaltem os cofres públicos para assegurar seus lucros 
exorbitantes. Diante disso, a Assembleia Estadual da APP-Sindicato, reunida no dia 
12/09/2020, dirige-se à CUT Nacional, à CNTE e ao conjunto das organizações da classe 
trabalhadora para defender a realização de uma plenária nacional com representantes das 
Centrais Sindicais, das Federações e dos diversos Sindicatos de base de servidores e de 
estatais de todo o país, para que se discutam ações comuns e um calendário unificado de lutas 
(dias de lutas, ações em locais de trabalho e a construção de uma greve nacional) pela 
RETIRADA DA REFORMA ADMINISTRATIVA de Bolsonaro/Guedes, que ameaça de 
destruição os serviços públicos, os direitos dos servidores e de privatização nossas mais 
importantes e estratégicas estatais.  

 
 
6. Aprovada a indicação dos/as representantes da APP-Sindicato junto ao Conselho 

do Magistério: 
            Titulares 
Osvaldo Alves de Araújo  
Tereza de Fátima dos Santos Rodrigues Lemos 

     Suplentes 
Cláudia Gruber 
Ralph Charles Wendpap 

 
 
7. Referendada a suspensão da assembleia ordinária da APP-Sindicato, conforme 

consta no Estatuto da Entidade, devido à pandemia do coronavírus e ao isolamento social 
decretado pelo governo do estado.  
 
 
 


