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SINSERPU-JF 

PAUTA DE REINVIDICAÇÕES DO DEMLURB 

 

1. Que a Administração apresente uma proposta para solucionar a situação dos 

profissionais que hoje possuem tempo para aposentadoria, mas que por erros de 

administrações passadas não conseguem a certidão do TCU; 

 

2. Criar Gratificação para o setor do canil valorizando o belo trabalho desempenhado por 

toda a equipe; 

 

3. Substituir o APAC por APCR no setor de fiscalização do Demlurb devido ao trabalho 

elaborado por estes profissionais que precisam manusear lixo na tentativa de identificar 

os infratores; 

 

4.  Solicitamos em caráter de urgência uma melhor estruturação no setor da garagem de 

coleta de lixo; 

 

5. Que a Administração apresente um estudo de forma que os adicionais já pagos hoje 

no Demlurb nos setores de coleta, varrição e capina seja incorporado na 

aposentadoria, uma vez que o projeto de lei atual não atende essa demanda; 

 

6. Equipamento de Proteção Individual (filtro solar, capa de chuva, boné, bolsa com alça, 

calçado adequado etc.) e material de trabalho (canetas, lápis, borracha, blocos de 

papel, prancheta, crachá de identificação) para os Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Combate à Endemias; 

 

7. Dar continuidade ao concurso público conforme processo no Ministério Público de 

Minas Gerais.  

 

 

Juiz de Fora/MG, 22 de janeiro de 2021. 
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Francisco Carlos da Silva 

Presidente do Sinserpu-JF 

 


