
 

Ofício nº 05/2019-SG.                                 Curitiba, 15 de fevereiro de 2019. 

 

Senhor Governador, 

 

O FES- Fórum Estadual dos/as Servidores/as e demais entidades Sindicais solicita agendamento de uma 

reunião para tratar da pauta unificada e geral, comum a todas as categorias. 

 

Somos defensores do Estado que deve oferecer um serviço público de qualidade à maioria do povo 

paranaense. 

 

Desejamos ser ouvidos para a ampliação da qualidade desses serviços; e, também solicitar que todas as 

propostas de mudança na estrutura do Estado sejam debatidas com o servidores, antes mesmo de envio para 

a Assembleia Legislativa.  

 

Nesse sentido, insistimos na Mesa de Negociação Permanente com os Sindicatos de Servidores.  

 

Segue a pauta: 

 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de 

gratificações e adicionais. 

 

- Pagamento da data-base em maio desse ano, assim como a reposição das perdas da inflação devida a partir 

de janeiro de 2017. 

 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos 

períodos na ficha funcional. Desenvolvimento nas carreiras do QPPE para os ENQUADRADOS conforme NT 

PGE nº 110/2010 – Progressão por segunda Distribuição de Tempo de Serviço – QPPE, ofício n° 24 - 

13/07/2016 - SG - SID nº 14.172.776-1, 13/7/2016. Decreto de ampliação de vagas para os agentes 

penitenciários.  

 

- Reposição de pessoal: concurso público para todas as áreas di Estado. É urgente um debate sobre a 

estrutura e organização do Estado. 

 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de 

Lei sobre Política de Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná, 

formulado pelo FES. 

 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro 

dos servidores estaduais do Paraná. 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Estadual do FES 

Marlei Fernandes de Carvalho – APPSindicato (41 9 9116 3013); Donizetti Aparecido Rosa da Silva – 

Sindiseab (44 9 9945 0202); José Maria de Oliveira Marques - Sinteemar; Jaqueline P. Tillmann - Sindsaude. 

 

Ao Senhor, 

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR. 

Governador eleito do Estado do Paraná. 


