
 
 

 
Ofício nº 032/2021                                            Araucária/PR, 17 de novembro de 2021. 
 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA 
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 
CENTRO, ARAUCÁRIA/PR 
CEP 83702-080 
 
 

Os sindicatos Sismmar e Sifar, legítimos representantes dos trabalhadores 
municipais de Araucária, manifestam desacordo com o cancelamento da reunião que 
ocorreria amanhã, e que está sendo solicitada há meses. A Data Base da categoria 
acontece em junho, quando não houve nenhuma proposta do governo. A data anterior 
apontada pelo governo indicava o dia 08 de outubro, que foi desmarcada pela 
Prefeitura, reagendando para o dia 18 de novembro.  

Agora, novamente o Executivo desmarca a reunião e transfere para o dia 17 
de dezembro. Não negociar com os trabalhadores incorre em prática antissindical, 
como já foi apontado pelo Ministério Público do Trabalho – MPT em 2018, durante 
audiência solicitada pelos sindicatos.  

Temos uma pauta específica para negociar: a garantia da recomposição 
inflacionária dos 30 meses em que há congelamento nos salários – julho de 2019 à 
dezembro de 2021 – e reajuste do Auxílio Alimentação, congelado desde dezembro 
de 2019. A reivindicação dos servidores, aprovada em assembléia conjunta da 
categoria é que o pagamento desses retroativos seja realizado em janeiro, quando 
não existem mais os impeditivos da Lei Complementar 173/2020.  

Não aceitaremos que uma reunião, com temas tão sensíveis aos trabalhadores 
como recomposição das perdas inflacionárias e reajuste do auxílio alimentação, seja 
transferida para o dia 17 de dezembro. Sabemos que para garantir a recomposição 
desses direitos, o Município deve prever isso em seu Plano Orçamentário para o 
exercício seguinte. Sendo assim, para que a Prefeitura demonstre o mínimo respeito 
aos trabalhadores municipais de Araucária, propomos a antecipação dessa reunião 
ainda para o mês de novembro. 
 

Atenciosamente, 

 

                                                                                                  

     Daniela Silva Reis                                                     

    Jocelena Carvalho                                                      Verieli Della Justina 
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