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ATA DA ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

DA PRODEPA, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2018 PARA DA 
CAMPANHA SALARIAL 2018/2020  

 

  

Aos onze dias do mês de julho de 2018 no auditório da empresa PRODEPA às 13h30, em segunda 

chamada foi realizada Assembleia dos Trabalhadores e Trabalhadoras da PRODEPA, cujos trabalhos 

foram abertos pela Dirigente Sindical do SINDPD-PA, Sra. Wanda Caxias, a qual após as boas vindas a 

todos os presentes apresentou a pauta da assembleia: informes da campanha salarial, discussão e 

deliberação sobre as propostas provenientes da última mesa. Em atenção a encaminhamento da 

direção do sindicato, passou a palavra ao Assessor Jurídico do SINDPD-PA, Dr. Marcelo Costa, que, 

por sua vez, passou aos informes atualizando os trabalhadores/as presentes sobre os avanços 

havidos ao longo da campanha salarial até o presente momento. Dentre os principais pontos houve 

primeiramente a firmação de um pré-acordo o qual assegura a validade de todas as cláusulas do ACT 

vigente até o fechamento do Acordo em negociação; posteriormente se conseguiu a renovação de 

todas as cláusulas sociais, tendo-se ainda avançado nas seguintes cláusulas: ampliação do prazo de 6 

(seis) meses para 9 (nove) meses para pagamento da complementação do benefício previdenciário 

aos empregados aposentados que se afastarem do trabalho por motivos de saúde; possibilidade de 

redução de jornada, com redução proporcional de 25% (vinte e cinco por cento) do salário base dos 

trabalhadores/as que anteriormente cumpriam jornada de 6h e que fizeram opção pela jornada de 

8h, mediante programação do procedimento de redução; prazo limite de até 90 (noventa dias) para 

conversão e pagamento em pecúnia do saldo de banco de horas não compensados; instauração de 

comissão paritária para no prazo de até 120 dias apresentar uma proposta de Plano de Demissão 

Voluntária – PDV. Em relação a proposta apresentada pelos trabalhadores/as na última assembleia 

de parcelamento em 4 (quatro) vezes do saldo das perdas salariais das duas últimas campanhas 

salariais, a mesma foi recusada em mesa pela empresa, que invocou como justificativa os limites 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como porque tal parcelamento implicaria em 

reajuste salarial acima da inflação o que é vedado pela legislação eleitoral. Na última mesa de 

negociação a empresa apresentou a proposta final, com vistas ao fechamento do acordo, de 3% (três 
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por cento) de reajuste em sobre todas as cláusulas econômicas, além de duas cartelas extras do 

tíquete de alimentação, nos meses de agosto e outubro de 2018. Apresentada a proposta da 

empresa, a assembleia após apreciação, apresentou proposta final, com vistas ao fechamento do 

acordo, condicionando a concordância com a proposta da empresa em mesa, nos seguintes termos: 

incorporação e parcelamento em 12 (doze) vezes do valor referente ao tíquete extra, o que perfaz o 

valor de R$ 146,60, sobre o tíquete já reajustado em 3%, o que elevaria o tíquete ao valor mensal de 

R$ 1026,22. Nesta oportunidade, a assembleia aprovou a suspensão dos trabalhos por 30 (trinta) 

minutos para apreciação em mesa da proposta relativa ao tíquete. Retomado os trabalhos da 

assembleia a Presidente do SINDPD-PA a presidente Débora Sirotheau, informou à assembleia que a 

última proposta dos trabalhadores foi recusada pela empresa pelos mesmos argumentos já 

conhecidos, mesmo após os esforços feitos de substituição da incorporação do valor proposto por 

um abono de 12 doze meses. Em seguida recolocou para votação a proposta da empresa de 

conceder reajuste de 3% sobre o salário-base, estendido a todas as cláusulas econômicas, já na folha 

de pagamento de julho do ano corrente, além de duas cartelas extras no valor de R$ 879,62, a serem 

pagas nos meses de agosto e setembro respectivamente, garantindo-se a data-base. A referida 

proposta foi aceita por maioria, registrando-se 06 (seis) votos contrários e nenhuma abstenção. Sem 

mais nada a acrescentar a Assembleia foi encerrada às 15h30 horas.  

Belém, 11 de Julho de 2018. 

   

 

Débora Sirotheau Siqueira Rodrigues 

Presidente 

 
 

Wanda Fernandes Caxias 
Diretora de Organização de Políticas Sindicais para Empresas Estaduais 


