
 
 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA DA APP-S 

Curitiba, 09 de junho de 2015. 

 

1. Aprovado o encerramento da Greve dos/as Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. 

 

2. Retomada de negociação específica para discutir todos os temas relativos à educação básica. 

 

3. Acompanhar e debater o processo de elaboração do calendário de reposição da greve. 

 

4. A luta continua nas escolas e em todos os espaços, permanentemente: 

- Debate com a comunidade, pais, mães e responsáveis 

- Debate com os/as estudantes 

- Campanha na mídia em defesa da escola pública 

- Campanha contra o autoritarismo do estado e a corrupção  

- Realizar debates e atividades nos dias 12 e 29  de cada mês 

 

5. Ingressar na justiça contra o Estado que expôs de forma criminosa os contracheques e salários 

dos/as servidores/as da educação, com indenização por danos morais. Ação tendo a APP como 

substituto processual questionando o tratamento diferente no portal da transparência que fere a 

isonomia. 

 

6. Realização de reuniões/encontros nos Núcleos Sindicais e Sede Estadual de professores/as e 

funcionários/as da educação PSS (Processo Seletivo Simplificado) 

 

7. Realizar um seminário sobre o tema orçamentário do estado, em julho 

 

8. Instalação do Memorial 29 de Abril em cada escola 

 

9. Fortalecimento do Comitê 29 de Abril e do Fórum de Lutas 29 de Abril 

 

10. Avaliar o impacto financeiro do “pacotaço” nos recursos do Fundeb 

 

11. Juntamente com o FES pedir auditoria nas contas do estado e atualização do portal da 

transparência 

 

12. Acompanhar as sessões na Alep (Assembleia Legislativa), em Curitiba 

 

13. Participar da Audiência Pública do Conselho Nacional de Direito Humanos, a ser realizada na 

UFPR (Praça Santos Andrade), no dia 12 de junho, sobre o massacre do 29 de abril. 

 

14. Audiência Pública sobre o Plano Estadual de Educação promovida pela Comissão de Educação da 

Alep, no dia 16 de junho, às 9 horas, no Plenarinho. 


