
 

SEDE DA ASSESP: Rua Costa, 55, 8º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP: 01304-010 
CNPJ: 50.278.639/0001-01 / FONE: (11)3257-886 / E-MAIL: assesp@cprm.gov.br 

ATA DE ASSEMBLEIA – 18/05/2016 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9h30 (nove horas e trinta 

minutos) compareceram 18 (dezoito) trabalhadores e o representante do SIPETROL, Sr.Valdenir, ao 

refeitório da CPRM/SUREG-SP, 8º andar, com o objetivo de: (1) discutir e divulgar os trabalhos 

resultantes do Encontro de Líderes relativos ao início das negociações do 30º Acordo Coletivo de 

Trabalho (ACT); (2) percepções da ASSESP quanto ao Encontro de Líderes; (3) discussão quanto à meta 

da GDAG divulgada em Maio de 2016; (4) situações em que a CPRM não tem cumprido o Acordo 

Coletivo vigente e (5) comentários adicionais. A Assembleia teve o início prorrogado em 30 (trinta) 

minutos devido à falta de quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados; desta forma, o início 

ocorreu às 10 (dez) horas e foi presidida pelo Sr. Gabriel Guimarães Facuri (Diretor Sociocultural da 

ASSESP), tendo como secretária Lucimara de Souza (Diretora Trabalhista da ASSESP). Inicialmente, foi 

divulgado o texto final do ACT discutido no Encontro de Líderes (em anexo) e explicadas as discussões 

que ocorreram acerca de cada item modificado. Também foi explicado qual foi o andamento das 

propostas enviadas por São Paulo e a aceitação da maioria delas. Foi informado ainda que a Diretoria da 

ASSESP encaminhou uma carta à CONAE com suas percepções e sugestões de melhoria para os 

próximos Encontros de Líderes (em anexo). Além disso, também foi discutida a meta de economia de 

água e energia elétrica na GDAG. Foi colocado que, ao colocarmos metas de redução sobre o que já foi 

reduzido nos anos anteriores, começamos a mexer na capacidade produtiva normal da empresa. A 

SUREG-SP já vem aplicando política de redução de consumo desde antes de requisitado como meta, 

desta forma, a Superintendência não tem mais margem para redução sem que isso afete sua capacidade 

produtiva. Foi proposto o envio de documento à Diretoria questionando a metodologia aplicada para 

definição das metas. Após a discussão referente à meta da GDAG, foram levantados os pontos 

referentes às situações de descumprimento do Acordo Coletivo. Durante a discussão, o representante 

do SIPETROL explicou como proceder nesses casos. No final da Assembleia o associado Eduardo Jorge H. 

C. B. P. de Azevedo solicitou que constasse em ata duas observações: (1) Queria saber o motivo dos 

registros de saídas do balanço dos Happy Hours serem maiores que os de entrada e demonstrou opinião 

contrária que o dinheiro da Associação seja gasto nos petiscos do Happy Hour sem que haja a entrada 

integral da mesma quantia; (2) Colocou ainda que considera antiético os ovos de Páscoa terem sido 

adquiridos da irmã do presidente da ASSESP, que a despesa é alta demais para ser respaldada por recibo 

e colocou também que as pessoas ficaram insatisfeitas com a qualidade do ovo. Os diretores Gabriel e 

Raquel esclareceram que existe um quantitativo de bebidas disponível para mais dois Happy Hours de 

forma que, apenas após o consumo das mesmas, o valor total das bebidas será absorvido cobrindo o 

valor dos petiscos. Com relação aos ovos de Páscoa, foi informado que, à época, a diretoria consultou o 

Conselho Fiscal que não se opôs a aquisição. Além disso, foi informado a todos que foram realizados 

diversos orçamentos para a aquisição dos ovos de Páscoa que encontram-se disponíveis para consulta e 

apreciação, e que a decisão da compra dos ovos foi tomada em reunião da Diretoria. A Assembleia foi 

finalizada e eu, secretária desta assembleia lavrei a presente ata e as assinaturas dos participantes 

encontram se em documento anexo. 

São Paulo, 18 de maio de 2016. 
 

_____________________________ 
Lucimara de Souza 


