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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo 
eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, 
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso pú-
blico, localizados em bens públicos ou privados - o presidente 
da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho Estadual 
da Entidade para reunião extraordinária a ser realizada por 
plataforma virtual*, no dia 06 de agosto de 2021, às 9 horas, 
para tratar da seguinte pauta:

1. Regimento Eleitoral das Eleições 2021 da APP-Sindicato; 
2. Indicação de sindicalizados/as para a Comissão Eleitoral 
Estadual para as Eleições 2021 da APP-Sindicato;
3. Nos termos dos artigos 139 e 220 do Estatuto, redefinição 
da duração do próximo mandato eletivo dos membros da 
Diretoria Estadual, das Diretorias Regionais, do Conselho Fiscal 
e dos(as) Representantes de Municípios (gestão 2022 a 2025), 
em virtude do adiamento das eleições previstas para setembro 
de 2021 e prorrogação dos atuais mandatos.
4. Outros Assuntos.

* O endereço eletrônico de acesso à reunião será enviado aos/
às conselheiros/as eleitos/as no ano de 2019 e credenciados/
as pelos Núcleos Sindicais.

HERMES SILVA LEÃO | Presidente da APP-Sindicato

ASSEMBLEIA ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA

Considerando os Decretos 7506 e 8042/2021 PR - suspensão de 
reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo 
eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, 
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso 
público, localizados em bens públicos ou privados – e o Art. 
5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre 
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do 
coronavírus (Covid-19), 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 por plataforma virtual*, 
no dia 07 de agosto de 2021, às 8h30min em primeira convo-
cação e às 9 horas em segunda, para tratar da seguinte pauta:

1. Aprovação do Regimento Eleitoral das Eleições 2021 da 
APP-Sindicato; 
2. Referendo dos/as sindicalizados/as para a Comissão Eleitoral 
Estadual para as Eleições 2021 da APP-Sindicato;
3. Nos termos dos artigos 139 e 220 do Estatuto, redefinição 
da duração do próximo mandato eletivo dos membros da 
Diretoria Estadual, das Diretorias Regionais, do Conselho Fiscal 
e dos(as) Representantes de Municípios (gestão 2022 a 2025), 
em virtude do adiamento das eleições previstas para setembro 
de 2021 e prorrogação dos atuais mandatos.

* Para participar fazer previamente o cadastro no endereço 
www.appsindicato.org.br/assembleia  
A assembleia será realizada através da ferramenta de vide-
oconferência.

HERMES SILVA LEÃO | Presidente da APP-Sindicato

“Art. 21. 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.”

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

PÁGINA DA EDUCAÇÃO
APP-Sindicato: Av. Iguaçu, 880 - Rebouças - Curitiba - Paraná - CEP 80.230-020 - Fone: (41) 3026-9822 / Fax: (41) 3222-5261 | Site: www.appsindicato.org.br | Facebook: @appsindicato . Presidente: Hermes Silva Leão 
Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues | Secretário Executivo de Comunicação: Claudinei Pereira | Jornalistas: Fabiane Burmester (4305-PR), Luis Lomba (99.667/92 - RJ), João Paulo Nunes Vieira (11792-PR) 
e Uanilla Pivetta (8071-PR). Diagramador: Rodrigo Romani (7756-PR) | Técnica em atendimento (fale conosco): Valdirene de Souza | Edição de vídeos: Luan P. R. de Souza 04 de agosto de 2021

Nº 1246

Fo
to

_D
iv

ul
ga

çã
o

Com o retorno das atividades de plenário 
e também das Comissões permanentes  da As-
sembleia Legislativa do Paraná (Alep), na últi-
ma segunda-feira (2), deputados(as) iniciaram a 
discussão sobre o Projeto de Lei 288/21, iniciati-
va que altera o Artº 37 da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2021. De acordo com o texto, 
o item aborda a suspensão da implementação 
e concessão das promoções e progressões. A 
Oposição na Alep ressalta que o governo precisa 
revogar o Artº 37, permitindo o pagamento das 
promoções e progressões para todos(as) servi-
dores(as) do Estado.

O projeto, de autoria do Executivo, pretende 
incluir os agentes lotados no Departamento de 
Atendimento Socioeducativo nos quadros das ex-
ceções para a implantação de promoções e pro-
gressões. Durante a sessão plenária, foi aprovada 
a constitucionalidade da proposta, que voltará a 
ser debatida nesta quarta-feira (4). 

O deputado estadual Professor Lemos (PT) 
pontuou durante a reunião que é necessário 
que o governo revogue todo o Artº 37, garantin-
do o pagamento das promoções e progressões 
para setores como a educação pública, asse-
gurando o pagamento dos proventos para to-
dos(as) os(as) servidores(as). “A categoria dos 
educadores sociais é muito importante, agora 
é importante também as outras categorias, por 
isso a nossa proposta é revogar o Artº 37 para 
que todas as categorias sejam incluídas”, res-
salta o deputado.

APP-Sindicato, demais entidades e 
deputados pressionam por pagamento 
de progressões e promoções
Segundo o deputado Professor Lemos, o 
governo estadual precisa revogar o Artº 37 da 
LDO de 2021, a qual exclui servidores(as) da 
educação e outras áreas do pagamento das 
promoções e progressões

Representando os(as) servidores(as) públi-
cos(as) do Paraná, o Fórum das Entidades Sindicais 
(FES) aponta ainda que continuará acompanhando 
o debate junto aos(às) deputados(as) e que apre-
sentará emendas para suprimir o Art. 37º e garan-
tir a inclusão de todas as categorias na proposta.

“Nós do FES defendemos que há condições 
para que o governo pague a promoção e a pro-
gressão de todos(as) os(as) servidores(as). Fize-
mos uma emenda através do FES excluindo o 
Art. 37 da LDO e agora com a PL 288/21, nós va-
mos novamente apoiar uma emenda que exclua 
as exceções para a implementação do direito às 
promoções e progressões”, completa a Coorde-
nadora do FES, Professora Marlei Fernandes.

Em resposta aos questionamentos da oposi-
ção, o líder do governo Ratinho Jr. na Alep, depu-
tado Hussein Bakri (PSD) informou que o execu-
tivo está realizando um estudo para que todas as 
categorias sejam contempladas com o pagamento 
das promoções e progressões.

“Nós do FES 
defendemos que 
há condições para 
que o governo 
pague a promoção 
e a progressão de 
todos(as) os(as) 
servidores(as). Fizemos 
uma emenda através 
do FES excluindo o Art. 
37 da LDO e agora com 
a PL 288/21, nós vamos 
novamente apoiar uma 
emenda que exclua 
as exceções para a 
implementação do 
direito às promoções e 
progressões”, ressalta 
Marlei Fernandes.


