
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTARORDINÁRIA REALIZADA EM 
05/05/2021 

• 
Aos cinco dias do mês maio do ano de dois mil e vinte 
um (05/05/2021), às 19h30min em segunda convocação, 
conforme edital publicado no ~ornal dos Bairros, que 
circulou nos dias 03/05/2021 a .09/03/2021, edição 667, 
Pag. 18. Deu-se inicio a Assembleia Geral 
Extraordinária realizada no endereço José Gomes, nº 
412, João Gualberto - Paranaguá/PR entre o Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde 
do Litoral do Estado do Paraná SINDEESP, 
representado pelo seu diretor-presidente Sr. Jaime 
Ferreira dos Santos Viana sendo secretariado pela Sra. 
Cristina de Oliveira Viana dos Santos (CPF 
053.866.859-88) com os tra~alhadores pertencentes à 
categoria (filiados ou não), para discutirem a 
proposta do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Paraná - SINDIPAR em relação a 
CCT 2021/2022 data base 01/05/2021. A assembleia foi 
aberta pelo Sr. Jaime Ferreira J.os Santos Viana, que 
agradeceu a presença de todos, após fez um breve 
relato quanto ao Cenário Mundial devido a pandemia do 
coronavírus, inclusive, em relação a dificuldade 
enfrentada pelos profissionais de saúde, e, em 
seguida, dando cumprimento aos trabalhos, passaram à 
análise da proposta: a)renovação integral das 
cláusulas sócias até 30/04/2022; b)reajuste de 7 % 
(sete por centos) de pisos e salários em 02 (duas) 
parcelas a serem aplicadas a partir de maio/~021 

0 
percentual de 4% (quatro por centos) e novembro/2021 

0 
percentual 3% (três por cento), com pagamento até 

O 
5º 

dia útil do mês subsequente; e) auxílio alimentação de 
R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), 
aplicável em maio/2021, com pagamento até 

O 5 o dia 
útil de junho/2021; d) base de cálculo do adicional de 
insalubridade R$ ~-239,06 (hum mil, duzentos e trinta 
e nove reais e seis centavos) aplicável em m. /2021 

, 0 • aio , 
com pagamento ate o 5 dia útil de junho/2021 · f) 

auxílio f ~ l?, 12 ldezessete reais e 'doze 



centavos) aplicável em maio/2021 ; com pagamento até o 
5º dia útil de junho/2021; g) auxílio odontológica 
cota patronal R$5,88 (cinco reais e oitenta e oito 
centavos) aplicável em maio/2021, com pagamento até o 
5º dia útil de junho/2021; h) taxa assistencial de 
1,5% do salario base, com direito a aposição no prazo 

"' de 10 (dez) dias após protocolo junto ao MTE; i) a 
autorização prevista no art. 57 9 da CLT pode:á ser 
mediante assembleia geral convocada pelo sindicat o 
obreiro. Seguindo a ordem do dia prevista no edital, 
foi colocada em discussão a proposta apresentada pelo 
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde do Paraná - SINDIPAR da CCT 2021/2022 data 
base 01/05/2020. Aberta a paiavra, a Sr. Jaime 
Ferreira dos Santos Viana perguntou se alguém queria 
se manifestar, e como não houveram manifestações, pôs 
o item sob votação, que, por unanimidade dos 
presentes, foi aprovada a proposta. Nada mais havendo 
a tratar, declarou-se encerrqda a assembleia às 20:47, 
foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo 
diretor-presidente do SINDEESP. 

JAIME FERREIRA t-.t,J.:~-==--~-S VIANA 
CPF: 695.012.8 
Diretor-presidente 


