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Data: 03/03/2021 

Hora: 15h 

Local: reunião virtual via Google Meet (meet.google.com/ute-fkks-gqb) 

Pauta: auxílio-alimentação 2021-2022. 

Participantes: sindicatos representantes dos profissionais do HCPA, João Alfredo Reis 
da Silva, Ligia Ventura, Nadine Oliveira Clausell, Patrícia de Azevedo Bach Radin e Roseli 
Fatima Armiliatto Bortoluzzi. 

 
 

 

  
 

 
 

Assuntos Tratados 
 

 

 

Aberta a reunião, a Prof.ª Nadine Clausell saudou os presentes, agradeceu a 
participação de todos, ratificou a pauta e o objetivo do encontro, a renovação do acordo 
coletivo do auxílio-alimentação e, a seguir, passou a palavra à Roseli Bortoluzzi. Esta, 
por sua vez, comunicou que o HCPA recebeu autorização da SEST (Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Ministério da Economia) para 
renovação do benefício do auxílio-alimentação para o período de 2021 a 2022, desde 
que mantidas as cláusulas do acordo anterior, incluindo a impossibilidade de reajuste de 
valores, conforme determinado na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 14.116, 
de 31/12/2020). Os representantes dos sindicatos profissionais informaram que irão 
submeter a pauta para votação pelas categorias dos empregados em suas respectivas 
assembleias e, em consenso, solicitaram o agendamento de uma reunião com o HCPA 
a fim de avaliarem o cenário para o próximo acordo, a qual deverá ser agendada para 
meados de novembro/2021. O HCPA aguardará o retorno dos sindicatos, a partir da 
realização de suas assembleias, para proceder a tramitação do tema junto às instâncias 
administrativas internas pertinentes (Diretoria Executiva e Conselho de Administração), 
para posterior encaminhamento à esfera federal, tudo isso observando o prazo de 
31/03/2021, data em que expira a validade do acordo coletivo vigente. Esgotada a 
pauta, deu-se por encerrada a presente reunião, e, para constar, eu, Lisiane dos Santos 
Rocha, secretária da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do HCPA, lavrei a presente 
ata e dou fé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data de emissão: 04/03/2021 

http://meet.google.com/ute-fkks-gqb
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