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Excelentíssimo Senhor,

Norberto Ortigara

Secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab)

ASSUNTO: Reformulação do Plano de Carreira dos empregados do
IDR-Paraná/Iapar-Emater

O SENGE/PR vem pontuar aspectos fundamentais que devem ser
considerados no momento de estabelecer a unificação do Plano de Cargos e
Salários do IDR-Paraná:

- promoção e valorização das diversas carreiras existentes de pesquisadores,
extensionistas, profissionais da área de logística e infraestrutura e áreas
administrativas;

- integração das diversas carreiras de servidores para execução de funções
importantes para a sociedade paranaense e para o desenvolvimento rural do
Estado;

- que seja um plano justo, igualitário, criando um ambiente virtuoso e
harmônico entre os servidores a fim de aprimorar os resultados dos trabalhos
executados pelo órgão.

O SENGE/PR, em assembleia com seus associados no dia 5/08/2021,
deliberou pelo envio de análise jurídica em relação à última versão do Plano Único
de Carreiras do Instituto. Essa análise segue em anexo e destaca que o Plano de
Cargos do antigo IAPAR, previsto na lei 18.005/2014, deve ser utilizado como
referência, incluindo a Carreira dos extensionistas de nível médio e superior e,
assim, proporcionará mais equidade entre os servidores.

A entidade aproveita para retificar e colocar-se à disposição do IDR-Paraná
para uma tratativa em relação ao Plano de Cargos dos trabalhadores regidos pela
CLT, pois estes fazem parte do patrimônio maior do Instituto, que é o conjunto dos
trabalhadores e trabalhadoras.

O sindicato sempre participará de atividades em defesa do IDR-Paraná, de
seus servidores e, em especial de seus associados, reforçando que estas atividades
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devem respeitar os processos participativos, preceitos democráticos e as
individualidades de cada entidade.

Atenciosamente,

Eng.º Eletric. Leandro José Grassmann

Diretor-Presidente
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