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Oficio 21/2019 
Curitiba, 18 de março de 2019. 

 
 
 
Senhora Deputada, 
 
 

Inicialmente agradecemos o convite para o debate sobre os desafios 
na garantia de “Políticas Públicas para as Mulheres”, que acontece neste dia 18 de 
março de 2019, na Assembleia Legislativa do Paraná, organizado pelo mandato da 
Deputada Luciana Rafagnin em atendimento ao pedido feito pelo Coletivo Regional de 
Mulheres do Sudoeste do Paraná, do qual a APP-Sindicato faz parte, salientando a 
importância de se tratar desse tema com foco nas temáticas da educação, no incentivo 
e fortalecimento da agroecologia e no enfrentamento da violência contra as mulheres, 
neste importante espaço de construção de políticas públicas para o Estado.  

A APP-Sindicato traz pautas históricas da categoria que, se atendidas, 
entendemos que contribuirão para a superação da violência sofrida pelas mulheres e 
melhoraria a qualidade de vida de todas.  

As mulheres constituem mais de 80% do quadro funcional da 
educação pública estadual e mais de 90% das redes municipais no Paraná. Essa 
composição precisa ser levada em consideração quando da construção de políticas 
públicas para esta área. 

 As políticas públicas de saúde e educação, compostas 
majoritariamente por mulheres, sofreram ao longo dos anos ataques às condições de 
trabalho e na valorização da carreira, diferente de outras políticas públicas ou de 
outras profissões que apresentam composição diferente.  

Esta construção histórica e social resultou em pautas que possam 
superar essa discriminação e permitam condições de trabalho e carreira igualitárias, 
como segue: 

1- Aplicação do reajuste da data-base 16% (valor estimado para 

01/05/2019) – acumulado desde 2017. 

2- Cumprimento do reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional 

– 29,04% - não aplicado desde 2015 para o magistério. 

3- Revogação dos itens ilegais da Resolução de distribuição de 

aulas: alteração da jornada de trabalho de hora-aula para hora-relógio e ataques as 

licenças legais.  

4- PSS – Revisão da Lei 108/2005, que entre vários temas a 

serem alterados está a permissão de atestado para acompanhamento médico. 

 
 
Exma. Sra. 
LUCIANA RAFAGNIN 
Deputada Estadual – ALEP 
N e s t a 
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5- Pagamento do Salário Mínimo Regional para os/as 

funcionários/as que recebem abaixo do valor atual (R$ 1.306,80). 

6- Concurso para professores/as e funcionários/as com 

reconhecimento das Licenciaturas do Campo. 

7- Ampliação do número de concessões de licenças especiais por 

ano. 

8- Reformulação do SAS (Serviço de Atendimento à Saúde do 

Servidor/a). 

9- Abertura de novas turmas de PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional) e liberação para cursar Mestrado e Doutorado.  

10- Manutenção das escolas do campo e ampliação do número de 

escolas em tempo integral. 

11- Defesa da liberdade de cátedra. 

12- Não aprovação do PL da Escola sem Partido. 

13- Valorização das carreiras de professores/as e funcionários/as 

das redes estadual e municipais.  

14- Manutenção do programa PRÓFUNCIONARIO.  

15- Retomada do debate de porte de escola, regra hoje que define 

número de funcionários/as, equipe pedagógica e horas de direção por escola.  

16- Defesa de formação continuada no horário de trabalho.  

Colocamo-nos à disposição, contra as diversas formas violência, de 
violação de direitos e cerceamento da participação das mulheres nos espaços de 
decisão da sociedade.  

 
 
Atenciosamente, 
 
 

WALKÍRIA OLEGÁRIO MAZETO 
- Secretária de Finanças – 
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