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Ata de Reunião entre 

DATAPREV e FENADADOS 
 
 
 

Data: 18/10/2017 - das 10:00 às 13:00 horas 
Local:  Sede do SINDPD-DF, em Brasília/DF 
 
 
 
Representação da DATAPREV  
 
Marcio Luis Tavares Adriano  CGTS 

Sergio Barbosa Basile  CGTS 

Luiz Eduardo Waitz   CGTS 

Simone Alves de Seixas   CJUR - Assessoria Jurídica 

 

 

Representação dos Empregados 
 
Coordenação FENADADOS 

Socorro Lago     FENADADOS 

Célio Stemback                                    FENADADOS 

Luis Carlos França    FENADADOS 

Maria José Torres    SINDPD-PE 

Eudes Rodrigues da Silva   SINDPD-DF 

Benedito E. de Jesus Júnior   SINDADOS-BA 

José Gildázio da Silva   SINDPD-GO 

Lázaro José de Sant’anna   SINDPD-RJ 

Vitor de Souza Portela   SINDADOS-MG 

Marthius Sávio Cavalcante Lobato  Assessoria Jurídica 

 

Observadores 

Ronaldo Gariglio B. de Andrade  SINDPD-SC 

Ana Cleusa Pinto    SINDPD-DF 
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PAUTA: Sétima rodada de negociações sobre a pauta de reivindicações da FENADADOS, 
entregue à DATAPREV em 31 de março de 2017. 
 
  
 
I. REGISTROS PRELIMINARES 

 

Registros da FENADADOS 

 

A representação dos empregados reiterou informação sobre o tratamento que está sendo 

dado pela empresa aos empregados que estavam trabalhando na Junta de Recursos do 

INSS, afirmando que é necessário a manutenção dos postos de trabalho e dos pagamentos 

devidos. 

 

Registros da DATAPREV 

 

Sobre o pessoal que estava lotado nas Juntas de Recursos da Previdência Social, a empresa 

esclareceu que a maioria dos empregados em questão já foi realocada, e os demais estão 

em processo de realocação. 

 

II. REGISTROS DA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS 

 

A representação dos trabalhadores submeteu às assembléias regionais a contra-proposta 

que a empresa apresentou na sexta rodada de negociação, tendo sido as propostas de 

natureza econômica rejeitadas por unanimidade. As assembléias aprovaram a renovação das 

61 cláusulas do ACT, e reafirmaram o reajuste salarial e das outras clásulas de natureza 

econômica de 4,08% (variação do IPCA de maio 2016 a abril de 2017) e a vigência do novo 

ACT por dois anos. Por fim, a representação dos trabalhadores registrou que considera um 

retrocesso e frusta as expectativas dos trabalhadores a reapresentação da proposta 

econômica da última mesa de negociação (sexta rodada), realizada no dia 29 de agosto. Até 

a presente data, após sete rodadas de negociação, a empresa não fez nenhuma proposta 

econômica, o que é inadimissível. Os trabalhadores esperam no mínimo a recomposição 

salarial pela inflação do período. 
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III. REGISTROS DA DATAPREV 

 

A representação da DATAPREV reafirmou a manutenção da proposta apresentada na sexta 

rodada de negociação, e informou que encaminhará à Diretoria da empresa o posicionamento 

da representação dos empregados, acima mencionado, para avaliação e deliberação. 

 

VI. REGISTROS DAS PARTES 

 

As partes agendaram nova rodada de negociação, a realizar-se no próximo dia 14 de 

novembro, às 09:30 horas, neste mesmo local. 

 

Nada mais havendo a tratar, as partes firmaram a presente ata em duas vias de igual teor.

  

          


