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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNTCIPAIS

DE RONDONóPOLIS/ MATO GROSSO
cNPJ No 15.032.27910001-62

Registro Sindical n0 24230001 495/90-41
Código Sindical n". 013.000.9746M MTE

oFícto N.qtl202r Rondonópolis,09 de MARÇO de 2021.

AO ILUSTRISSIMO SENHOR PREFEITO DE RONDONóPOIIS JOSÉ CARTOS DO PÁflO

c/c Ao MrNtsrÉmo PÚBUco ESTADUAL

C/C AO COMIIÊ DE CRISE DA COVID I9 - RONDONóPOTIS MT

C/C AO SECREIÁ$O DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RONDONóPOLIS

O SINDICAÍO DOS SERVIDORES PÚBUCOS MUNICIPAIS DE

RONDONóPOLIS/MATO GROSSO, inscrito no CNPJ: 
,l5.032.279|OOOI-ó2 com sede

à Avenido JoÕo Ponce de Arrudo n'. 1.555- LoteomenÍo Cellos ll - CÉP:.78.720-
'I 03, nesto Cidode de Rondonópolis Estodo de Moto Grosso, vem

respeilosomente peronte Vosso Excelêncio, requerer e expor o que segue, à visto

dos seguintes orgumentos:

Levondo em consideroçõo o Decrelo Estoduol 83ó;

Levondo em consideroÇõo o olto nível de infecçõo pelo

COVID l9 em todo território nocionol, Esloduol e municipol;

Levondo em consideroçôo o indisponibilidode de Leilos

hospitolores e UTls êm nosso cidode;

Levondo em consideroçôo o presenço do novo vorionte do

Coronovirus, muiio mois infeccioso e perigoso;

. Levondo em consideroçõo o necessidode

oglomeroções e cumprir os Protocolos do

de se evitor

OMS e do

AV. toÃo poNcE DE ARRUDA - TELEFoNE (66) 3 4213326 - cEp 7a72o-to3 , cENTRo - RoNDoNópoLts - MATo



vtglloncro sonrÍono do soude;

. Levondo em consideroçÕo o bom senso desse Comitê de

crise do COVID l9 locol;

O Sispmur vem otrovés desse, solicitor oo Gestor Municipol, Secretório de SoÚde

Municipol, Comitê de Crise do Covid l9 locol e tombém qo Ministério PÚblico

Estoduol, no sentido de promover oçôes poro diminuk o contógio do COVID i9

em nosso cidode, hojo visto que estomos possondo pelo pior momento do

Pqndemio desde o seu início, e que nesto horo necessitomos de bom senso e

ogilidode, pelo tutelo oo bem moior, quol sejo o vido, principolmenle do gestor

municipol e de seus secretórios poro que sejom tomodos medidos com urgencio

nos reportiçôes públicos e todos os Secretorios municipois, tois como:

Promover o Telelrobolho oos servldores que opresentom

Comorbidodes à COVID I9, osslm como preconizo os noÍmos

prolocolores e o Decreto esloduol 83ô;

Promover o Telelrobolho e/ou revezomênto nos periodos

molulinos e vesperlinos dos servidores no Poço municipol e

nos dêmois secrelorios, hojo vislo o qluol eslógio do

Pondemio e o nôo cumprlmenlo dos protocolos no que dlz

respeilo o dislonciomenlo sociol e o procêsso oglomêÍolivo

de pessoos e o ulilizoçdo de EPls, dodos os condiçôes

orcolcos do poço municipol;

PÍomovêÍ o Têlêlrobolho oos Profissionois do Educoçôo, hojo

vislo que eslomos num pÍocesso de ollo infecçõo do

Coronovirus em nosso cidode e olé em cumprlmento oo

decrelo estoduol 836.

Certos de suo , respeitosomente, oguordomos

deferimenio.

SISPMU R - SINDICATO DOS PUBI.ICOS DO MUNICIPIO DE

RON DONO LIS - MAIO GROSSO.
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