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A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) 
aprovou nesta segunda-feira (5), em segunda 
discussão, o projeto de lei n. 565/2020, de auto-
ria do governador Ratinho Junior (PSD), que pro-
move mudanças nas eleições para diretor(a) das 
escolas da rede estadual e permite a intervenção 
do Estado na escolha feita pela comunidade.

O presidente da APP-Sindicato, professor 
Hermes Silva Leão, criticou o texto e a tramita-
ção em regime de urgência, que é feita de forma 
apressada, sem debate com a sociedade. “O go-
vernador e seus deputados estão aproveitando 
a pandemia e as sessões virtuais para atacar a 
educação pública. Isso é covardia e autoritaris-
mo, duas coisas que jamais deveriam acontecer 
em um regime democrático”.

Deputados(as)da base apresentaram alte-
rações na redação original. Mesmo assim, pa-
ra o líder da oposição, deputado Professor Le-
mos (PT), o projeto é inconstitucional, reduz a 
democracia nas escolas e “as emendas são um 
remendo que não salvam o projeto”.

Ao defender a aprovação, o líder do gover-
no, Hussein Bakri (PSD), argumentou dizen-
do: “nós que já fomos atacados aqui durante 
um período, por várias pessoas dentro das es-
colas, sabemos como esse projeto vai funcio-
nar”. Após essa fala, o líder da oposição reagiu. 
“É por isso que estamos restringindo a eleição 
para diretores? O nosso voto (da oposição) é 
não”, disse Lemos.

Colocado em votação, o projeto recebeu 41 
votos favoráveis e 9 contrários. Os(as) que re-
jeitaram a proposta foram Anibelli Neto (MDB), 
Arilson Chiorato (PT), Goura (PDT), Luciana Ra-
fagnin (PT), Mabel Canto (PSC), Professor Le-
mos (PT), Requião Filho (MDB), Soldato Fruet 
(PROS) e Tadeu Veneri (PT).

Mudanças - Com as alterações aprovadas na 
Assembleia Legislativa, a Secretaria da Educa-
ção e do Esporte (Seed), e não mais a comuni-

Projeto que altera eleição para 
diretor(a) de escola é aprovado com o 
voto de 41 deputados(as)

“O governador e 
seus deputados 
estão aproveitando 
a pandemia e as 
sessões virtuais 
para atacar a 
educação pública. 
Isso é covardia 
e autoritarismo, 
duas coisas que 
jamais deveriam 
acontecer em 
um regime 
democrático”, 
disse o presidente 
da APP-Sindicato, 
professor Hermes 
Silva Leão.

Durante a votação, na tarde desta segunda (21), deputados(as) da base do governo atacaram 
Educadores(as), acusando os(as) profissionais de piorar a qualidade da educação

Cerca de 20 mil professores(as) que traba-
lharam na rede pública do Paraná pelo regi-
me celetista entre 1988 e 1992 e não aderiram 
ao acordo direto da “Ação CLT”, homologado 
entre a APP-Sindicato e o Estado, têm até dia 
30 de outubro para entregar a documenta-
ção que dá direito à continuidade na fase de 
execução e ao recebimento da indenização.

Os pagamentos serão realizados após 
o julgamento final dos recursos. O Estado 
questiona os cálculos e reivindica uma re-
dução de 55% nos valores. Ainda não há 
previsão para o julgamento, mas quem não 
entregar a documentação completa dentro 
do prazo, perderá o prazo da execução. Mais 
de 15 mil professores(as) que aderiram ao 
acordo direto já receberam os valores e não 
tem mais direito a continuidade na ação.

Os(as) professores(as) que entregaram 
documentos em 2016 e não fizeram adesão 
ao acordo direto deverão apresentar toda 
a documentação atualizada. Isso  porque, 
com o recurso interposto pelo Estado, a exe-
cução foi suspensa naquele período. Ainda 
porque é necessário fazer a verificação e 
identificação de falecimentos e dos(as) que 
ingressaram com advogado(a) particular.

Para receber a assistência jurídica indi-
vidual da APP-Sindicato nesta etapa final de 
execução da ação, o(a) professor(a) precisa 
verificar se tem o nome na lista de benefi-
ciários(as), não ter ingressado na ação de 
execução com advogado(a) particular e não 
ter recebido os valores pelo Acordo Direto. 
O atendimento aos(às) sindicalizados(as) é 
gratuito. Para não sindicalizados(as) o custo 
é fixado em 10% do crédito à receber.

Para saber se é um(a) dos(as) beneficiá-
rios(as), o professor(a) deve se cadastrar e 
acessar o sistema Minha Sindicalização dis-
ponível no endereço app.com.br/sindicali-
zacao. Em caso de dificuldade, a consulta 
pode ser feita por e-mail, enviando men-
sagem para juridico.clt@app.com.br, com o 
nome completo, RG e data de nascimento. 
Após enviada a documentação, o(a) sindi-
calizado poderá acompanhar e conferir se 
os arquivos foram recebidos corretamente.

Ação CLT: Prorrogado 
até 30 de outubro o 
prazo para entrega 
de documentos

dade escolar, é que decidirá sobre o afastamen-
to dos(as) diretor(as) em processos abertos sob 
alegação de “insuficiência de desempenho da 
gestão administrativa-financeira, pedagógica 
ou democrática”. O projeto também acrescenta 
que, para ser candidato(a) à direção da escola, 
será obrigatória a aprovação em curso específi-
co oferecido pela própria Seed. O curso possui 
uma prova eliminatória.

“Além de não reconhecer cursos de gestão 
escolar feitos em outras instituições, a Seed 
está dizendo que vai fazer uma primeira esco-
lha de quem pode se candidato. Quem passar 
nesse crivo, quem sobrar, pode colocar o nome 
para a comunidade escolher”, avalia a secretá-
ria de Finanças da APP-Sindicato, professora 
Walkiria Mazeto

De acordo com a dirigente, as alterações são 
um retrocesso, acabam com a garantia do pro-
cesso democrático e possibilitam que a Secre-
taria da Educação coloque outra pessoa no lu-
gar do(a) diretor(a) escolhido pela comunidade.
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O presidente da APP-Sindicato, professor Hermes Silva Leão, 
criticou o texto e a tramitação em regime de urgência, que é 
feita de forma apressada, sem debate com a sociedade.


