Pauta de reivindicações específicas dos Polivalentes da Prefeitura Municipal de
Curitiba nas diferentes áreas de atuação 2021.
O SISMUC – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba, na
condição de representante dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público
Municipal de Curitiba, vem mui respeitosamente a Vossa Presença para apresentar a
pauta especifica dos servidores Polivalentes nas diferentes áreas de atuação, para no
final pedir seu atendimento, como forma de restabelecer a efetiva valorização dos
trabalhadores em questão.

1 Revogação da lei nº 15513/2019 que extingue 977 vagas do cargo de
Polivalentes da Administração Direta e Fundações.
2 Rever a nomenclatura do cargo conforme o concurso público ou cargo que foram
investidos no início da carreira e elaboração dos respectivos Planos de Carreira;
3 Com base no mapa de risco e manual de EPI’s da Saúde Ocupacional da
SMAPGP, implantar política de prevenção de acidentes de trabalho com
capacitação e EPIs em quantidade suficiente e garantia de reposição
sistemática; bem como a ampla oferta de materiais de limpeza como alcool em
gel, assim como máscaras suficientes e adequadas, para suprir a demanda dos
servidores.
4 Criação de um protocolo sanitário que deverá ser utilizado pelas secretarias para
orientação dos trabalhadores para as atividades laborais.
5 Com base nos exames periódicos, desenvolver políticas mais eficazes de
promoção de saúde do trabalhador, e saúde mental voltado para estes
profissionais.
6 Promover a realização dos exames periódicos dos trabalhadores Polivalentes
que não estão em dia com a saúde ocupacional, bem como criar possibilidades
de acompanhamento da saúde dos trabalhadores diagnosticados com alguma
dependência.
7 Formação e capacitação continuada com oferta de cursos para todos os
servidores, conforme área de atuação especificamente referente á utilização
correta dos EPI’S, e dos protocolos sanitários vigente referentes a COVID – 19.
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Requer o atendimento das reivindicações apresentadas e as respostas aos pedidos
aqui formulados sejam apresentadas em reunião de negociação exclusivamente
designadas para esse fim.

Curitiba, 01 de Março de 2021.

Christiane Izabella Schunig
Coordenadora geral do SISMUC

Excelentíssimo Senhor
Rafael Valdomiro Greca de Macedo
Prefeito Municipal de Curitiba.
Com cópias para:
Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Araujo Rodrigues
Secretário Municipal de Obras Públicas.

Excelentíssima Senhora
Marilza do Carmo Oliveira Dias
Secretária Municipal do Meio Ambiente.
Excelentíssimo Senhor
Alexandre Jarschel de Oliveira
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
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