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Ofício nº 0009/2021                                       Curitiba, 25 de janeiro de 2021. 

           

 Assunto: Transparência no plano de vacinação  

  

Senhor (a) Secretário (a) 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CURITIBA – 
SISMMAC e o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA - 
SISMUC, compreendendo o momento de transmissão comunitária no país e a 

imprescindibilidade dos serviços e servidores públicos no enfrentamento à pandemia do 

novo COVID-19, bem como a proteção destes servidores e da população em geral, vem 

por meio deste, requerer a transparência irrestrita sobre a campanha de vacinação do 

covid-19 no município, respeitando a ordem de priorização dos grupos a serem vacinados 

como consta no plano municipal de vacinação contra o covid-19 apresentado por esta 

secretaria e disponibilizado no último dia 14/01/2020.   

      Solicitamos que haja a divulgação diária da lista atualizada dos vacinados, no 

site da Prefeitura municipal de Curitiba, possibilitando assim o controle social do 

andamento da fila do público alvo prioritário nesta primeira fase da vacinação. 

     Também solicitamos informações referentes ao prazo de termino da vacinação 

dos trabalhadores da saúde em especial aos que estão em atendimento exclusivo do 

COVID-19. 

Caso não seja possível a imediata inserção no site da prefeitura, solicitamos a lista 

de já vacinados e a vacinar, nesta primeira fase, para controle desta entidade 

representativa dos servidores.  

Na oportunidade subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

                                              
                                            Christiane Izabella Schunig 

Coordenadora Geral do SISMUC    
 

 
             Rafael Alencar Furtado 
            Direção do SISMMAC 

 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Márcia Cecília Huçulak 
Secretária Municipal da Saúde de Curitiba 
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