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A direção estadual da APP-Sindicato reivin-
dicou à Secretaria da Educação (Seed) que pro-
fessores(as) e funcionários(as) de escola tenham 
prioridade na vacinação contra a Covid-19. O pe-
dido foi apresentado na tarde da última quinta-
-feira (17) em reunião com diretores(as) da pasta. 
Durante o encontro, ainda foi cobrado o atendi-
mento de outras pautas da categoria.

Ano letivo de 2021 - A direção sindical re-
forçou a deliberação da categoria, aprovada 
em assembleia, de que só aceita o retorno das 
atividades presenciais quando houver seguran-
ça sanitária. Foi reivindicada uma nova reunião 
para debater a respeito da resolução de distri-
buição de aulas para o próximo ano e o sistema 
de ensino a ser adotado em 2021. 

Além da segurança em relação a Covid-19, 
outra preocupação do Sindicato é quanto a so-
brecarga de trabalho e ao adoecimento que as 
políticas impostas pela Seed têm levado para à 
vida os(as) educadores(as).

Funcionários(as) PSS - Sobre a situação 
dos quase 10 mil funcionários(as) PSS que de-
verão ser demitidos(as) ao final deste ano, de-
vido a extinção e terceirização dos cargos de 
Agente I e Agente II, a APP-Sindicato insistiu na 
prorrogação dos contratos. A direção da Seed 
afirmou que ainda está estudando como fará o 
processo, porque a licitação não está comple-
ta, e que chamará o Sindicato até o dia 29 para 
fazer esse debate.

APP-Sindicato reivindica que 
professores(as) e funcionários(as) 
de escola tenham prioridade na 
vacinação contra a Covid-19
Sindicato luta para garantir direitos 
e condições de trabalho da categoria

Em reunião com 
diretores(as) da Seed, 
APP-Sindicato cobrou 
o atendimento 
de várias pautas 
dos(as) professores 
e funcionários(as) 
de escola e reforçou 
a deliberação da 
categoria, aprovada 
em assembleia 
estadual, de que 
só aceita o retorno 
das atividades 
presenciais nas salas 
de aula quando 
houver segurança 
sanitária e controle 
da pandemia.

Deliberação confirma 
transparência e responsabilidade 
na gestão da entidade

Professores(as) e funcionários(as) de 
escola sindicalizados(as) à APP-Sindicato 
aprovaram os balanços financeiro e patri-
monial gerais da entidade sindical referen-
te ao ano de 2019. A apreciação ocorreu 
na tarde da última sexta-feira (18), durante 
assembleia estadual ordinária realizada de 
forma on-line.

Os dados são referentes às receitas e 
despesas da Sede Estadual, Núcleos Sin-
dicais, Casas do Trabalhador, Colônias de 
Praia e Clube do Professor. Também foram 
aprovados o Relatório Geral de Atividades 
Políticas e Sindicais de 2019 e o Plano Anual 
de Aplicação Orçamentária para 2020.

A secretária de Finanças da APP-Sindica-
to, professora Walkiria Mazeto, explica que 
essa assembleia estava prevista para o mês 
de março passado, mas precisou ser adia-
da devido a pandemia do novo coronavírus 
e os decretos que proíbem a realização de 
eventos que geram aglomeração de pessoas.

Em sua saudação, o presidente da APP-
-Sindicato, professor Hermes Silva Leão, 
agradeceu os(as) integrantes do Conselho 
Fiscal, destacando que o trabalho realizado 
assegura a transparência e confirma a res-
ponsabilidade com que é feita a gestão da 
entidade sindical. 

Todos os itens foram votados após a 
leitura de relatórios, dos pareceres do Con-
selho Fiscal e do Conselho Estadual, todos 
favoráveis à aprovação dos itens em pauta, 
e de resposta às dúvidas apresentadas pe-
la assembleia.

Em seguida foi aprovada proposta de 
que o prazo de 30 dias após a assembleia 
estadual ordinária para os Núcleos Sindicais  
realizarem as assembleias regionais ordiná-
rias de prestação de contas, conforme cons-
ta no Estatuto da APP-Sindicato, seja esten-
dido até a próxima assembleia estadual, no 
dia 6 de fevereiro de 2021, para avaliação e 
definição. Ficou deliberado também que, 
com o prazo estendido, seja autorizada a 
aprovação do plano orçamentário bienal 
2020/2021 nas assembleias ordinárias dos 
Núcleos Sindicais.

Devido a pandemia, que impede a or-
ganização de eventos com aglomeração 
de pessoas, a assembleia foi realizada on-
-line, utilizando ferramenta de videoconfe-
rência. Os trabalhos foram conduzidos do 
Auditório Professora Lirani Maria Franco, na 
Sede Estadual.

Assembleia Estadual aprova 
prestação de contas 2019 da 
APP-Sindicato

Prova PSS - A APP-Sindicato insistiu na re-
vogação do Edital PSS n. 47/2020, destacando 
que o estado de calamidade pública foi pror-
rogado por mais seis meses, comprovando 
que não há condições sanitárias para a apli-
cação dessa avaliação. Questionada sobre o 
que planeja fazer caso a prova não seja reali-
zada, a Seed apenas informou que pretende 
estar com a distribuição de aulas concluídas 
até 18 de fevereiro.

Diretores(as) - Sobre a resolução que tra-
ta da prorrogação do mandato dos(as) direto-
res(as) e dos diretores(as) auxiliares das escolas 
estaduais até 9 de julho de 2021, foi apresen-
tada a contrariedade ao condicionamento da 
prorrogação do mandato ao desempenho da 
escola durante a pandemia.


