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atropelada pelo governo Ratinho à Assembleia Le-
gislativa, há uma bomba oculta de efeitos potencial-
mente desastrosos.

A PEC 03/2022 altera a Constituição do Estado de 
forma dramática e concede superpoderes ao gover-
nador, além de atacar competências e prerrogativas 
da Assembleia Legislativa, minando a capacidade de 
fiscalização dos deputados estaduais.

Terceirização irrestrita - O texto revoga o 
artigo 39, que hoje impede o governo de contra-
tar terceirizados para funções que podem ser 
executadas por servidores. Se o dispositivo for 
aprovado, carreiras inteiras poderão ser tercei-
rizadas por decreto.

Hoje, para terceirizar cargos, o governo precisa 
antes enfrentar o desgaste de enviar à Assembleia 
Legislativa um Projeto de Lei para extinguir a carreira, 
como fez com os funcionários de escola.

A alteração colocará na caneta do governador 
o poder de lotar o Estado de trabalhadores precari-
zados e indicações políticas em todas as áreas, aca-
bando com a necessidade de concursos públicos e 
processos seletivos simplificados (PSS).

Se esta alteração não for suprimida, será o fim 
do serviço público no Paraná.

Doação de imóveis para a iniciativa privada - 
O artigo 1º da PEC abre perigosas exceções para a 
doação e uso gratuito de bens e imóveis do Estado, 
novamente retirando dos deputados a prerrogativa 
de legislar sobre casos específicos.

Para exemplificar a gravidade das alterações, as 
mudanças tornariam possível a doação dos prédios 
e terrenos de escolas estaduais para empresas pri-
vadas. Isso porque os bens e imóveis poderiam ser 

Alerta total: PEC de Ratinho Jr 
permite terceirização de todo o 
serviço público e doação de imóveis 
do Estado
O governador pretende conceder a si superpoderes e reduzir a capacidade de fiscalização da 
Assembleia Legislativa

repassados à administração indireta, caso da Para-
ná Educação.

Assim como ocorre com a terceirização em cur-
so da gestão de 27 escolas, o órgão poderia entre-
gar às empresas toda a infraestrutura pública das 
instituições de ensino. Um atentado escandaloso 
ao patrimônio público e um prejuízo incalculável 
aos(às) paranaenses.

Em suma, a aprovação destas medidas significará 
o fim dos serviços públicos e transformará o Estado em 
um cabide de empregos, facilitando eventuais episódios 
de corrupção, além da ameaça de saque do patrimônio 
construído ao longo de décadas com dinheiro público.

A APP-Sindicato alerta o conjunto da sociedade 
para o momento crítico que atravessamos e convo-
ca a todos(as) a denunciar e cerrar fileiras contra a 
PEC. O futuro do Paraná e a própria existência dos 
serviços públicos poderão ser selados nesta sema-
na na Alep, quando a PEC deve ser votada. À luta!

A APP-Sindicato 
alerta o conjunto 
da sociedade para 
o momento crítico 
que atravessamos 
e convoca a todos 
a denunciar e 
cerrar fileiras 
contra a PEC.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE INÁCIO MARTINS
A presidenta do Núcleo Sindical de Irati  da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias convoca as/os trabalhadoras/es em 
educação pública da rede municipal de educação de Inácio Martins para 
participarem da Assembleia Municipal extraordinária, a ser realizada no 
dia   02/12/2022, às 18h (dezoito horas) em primeira convocação e às 19h 
(dezessete horas) em segunda convocação, na Escola Municipal Luiz 
Scheleder- Rua Marechal Floriano Peixoto,85,  Centro Inácio Martins/PR, 
no Município de Inácio Martins/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte 
pauta: 1) Escolha do novo representante na comissão de avaliaçãoda 
comissão geral de desempenho do magistério público municipal.

Tatiana Nanci da Maia | Presidenta do Núcleo Sindical de Irati

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/
ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

TERRA ROXA
A presidenta do Núcleo Sindical de Assis Chateaubriand da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o Regimento de 
Eleição das Direções Municipais resolve convocar as/os trabalhadoras/es 
em educação pública da rede municipal de educação de Terra Roxa para 
participarem da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção 
Municipal, a ser realizada no dia 04 /12/2022 às 10h30 (Dez horas e trinta 
minutos) em primeira convocação e às 11h ( Onze horas), em segunda 
convocação, no endereço: PRIME EVENTOS,  localizado na PR 364, KM 03 
Rural, no Município de Terra Roxa/PR, a fim de deliberar acerca da seguinte 
pauta: 1)  Eleição da Direção Municipal; 2) Outros Assuntos.

Rita Sabrina Krug Dias | Presidenta do NS de Assis Chateaubriand

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DAS REDES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SINDICALIZADAS 
AO NÚCLEO SINDICAL DE PARANAVAÍ 

A Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os trabalhadoras/es 
em educação pública das redes municipais de educação sindicalizadas 
a APP SINDICATO, pertencentes a este núcleo sindical, para participarem 
da Assembleia Municipal extraordinária online, pela plataforma virtual 
MEET/ZOOM para participarem da Assembleia Municipal extraordinária, 
a ser realizada no dia   08/12/2022, às 19h (dezenove horas) em primeira 
convocação e às 19h30 (dezessete horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, com os seguintes municípios: Querência do Norte, Itaúna do 
Sul, Santa Monica, Diamante do Norte, Planaltina do Paraná, Santa Cruz de 
Monte Castelo, Marilena, Inajá, Porto Rico, Guairaçá, Jardim Olinda, Amaporã, 
Paranapoema, Nova Londrina,Cruzeiro do Sul e Paranacity, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1)Eleição dos representantes da categoria no 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do novo Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 2) Informes; 3) Outros assuntos. 

Maria Julia Nunes da Rocha | Presidente do NS de Paranavaí

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS(OS) 
TRABALHADORAS(ES) EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DAS REDES 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SINDICALIZADAS AO NÚCLEOSINDICAL 
CURITIBA METROPOLITANA SUL

A Presidenta da App Sindicato – Núcleo Curitiba Metropolitana Sul da 
App Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar 
as(os) trabalhadoras(es) em Educação Pública das redes municipais de 
Educação sindicalizadas à App Sindicato, pertencentes a este Núcleo 
Sindical, para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária On-
line pela Plataforma Virtual Zoom, no dia 06 de dezembro de 2022, às 18h 
( dezoito horas) em primeira convocação e às 18h30 (dezoito horas e trinta 
minutos) em segunda convocação, com os seguintes municípios:Tijucas 
do Sul, Agudos do Sul, Lapa, Campo do Tenente, Piên, Quitandinha, 
Fazenda Rio Grande, Rio Negro, Contenda, e  Balsa Nova, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Eleição dos representantes da 
categoria no Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do 
novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 3) Outros Assuntos.

Simone Barbosa |  Presidenta do Núcleo Curitiba Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE PIRAQUARA

A Presidente da Associação das/os Profissionais da Educação Municipais de 
Piraquara – APMP – no uso de suas atribuições convoca os/as professores/
as e funcionários/as das Instituições de Ensino público sindicalizados/as a 
APMP para participarem da Assembleia Municipal extraordinária online, 
pela plataforma virtual meet*, a ser realizada no dia 06/12/2022, às 17h30 
(dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 18h 
(dezoito horas), a fim de deliberar Pauta única:1)Eleição dos representantes 
da categoria no Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) 
do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

SILVIA BISS CORDEIRO | Presidente - APMP Piraquara

* Para participar da assembleia online o link será encaminhado para 
todas as Instituições de ensino através de Ofício.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DAS REDES 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SINDICALIZADAS AO NÚCLEO SINDICAL 
DE CURITIBA METROPOLITANA NORTE 

O presidente do Núcleo Sindical de Curitiba Metropolitana Norte da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar 
as/os trabalhadoras/es em educação pública das redes municipais de 
educação sindicalizadas a APP SINDICATO, pertencentes a este núcleo 
sindical, para participarem da Assembleia Municipal extraordinária 
online, pela plataforma virtual “meet”,a ser realizada no dia 03 de 
dezembro de 2022, às 8h (oito horas) em primeira convocação e as 
8h30 (oito horas e trinta minutos) em segunda convocação com os 
municípios de Campo Magro ,Quatro Barras, Campina Grande do Sul , a 
fim de deliberar Pauta única1)Eleição dos representantes da categoria no 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do novo Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 2) informes;3) outros .

Vandré Alexandre Benedito da Silva | Presidente NS Metropolitana Norte 

• Para participar da Assembléia online o link será encaminhado no dia 02 
via grupo de WhatsAPP  e por e-mail para todas as Instituições de Ensino.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

A PEC 03/2022 concede superpoderes ao governador, além de atacar competências 
e prerrogativas da Assembleia Legislativa.


