
  
 

Ofício 0024/2021                                                        Curitiba, 10 de fevereiro de 2021. 
 
 

Assunto: Pedido de convocação de reunião extraordinária do Conselho Pleno e de formação de 
comissão temporária visando a fiscalização do atendimento aos protocolos sanitário referentes ao 
combate à COVID-19  
     

                                      
Senhora Secretária, 

 
          O SISMUC – Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba – e o SISMMAC – Sindicato dos 
Servidores do Magistério Municipal de Curitiba – Vêm por meio de este solicitar, juntamente com as 
conselheiras representantes destes segmentos – Christiane Izabela Schunig e Luciana Kopsch, solicitar 
providências a este Conselho quanto à fiscalização do atendimento dos protocolos sanitários referentes 
ao combate à COVID-19 nas unidades educacionais. 

 
Neste sentido, necessário rememorar que o art. 1º do Regimento Interno do CME atribui 

expressamente função fiscalizadora ao órgão, a qual se mostra extremamente necessária neste 
momento. Para tanto, faz-se urgente verificar se as unidades educacionais estão atendendo aos 
protocolos sanitários e, ainda, se possuem condições estruturantes de o fazê-lo. 

 
Por conseguinte, faz-se necessária designação urgente de comissão temporária para este fim, 

nos termos do art. 27 do Regimento Interno ou, alternativamente, convocação de comissão existente 
que atenda esta finalidade. Ainda, solicita-se convocação de reunião extraordinária do Conselho 
Pleno, nos termos do art. 20 do Regimento Interno, previamente ao retorno das aulas, garantindo-se a 
segurança dos alunos e dos trabalhadores da educação. 

 
Na certeza de que vossa senhoria tomará as providências necessárias, subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente 

 

 
Christiane Izabella Schunig 

Coordenadora Geral do SISMUC 

 

 
Rafael Alencar Furtado 
Direção do SISMMAC 

 
À Excelentíssima Senhora 
Eliana Cristina Mansano 

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Curitiba 
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