
Ata da 2ª Reunião da Comissão Paritária para Negociação da PPLR 2021

Local: Teams

Data: 29/03/2022 e 30/03/2022

Tema: Apresentação da Proposta do Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados do SERPRO PPLR2021 à Comissão Paritária e planilha para simulação

PELO SERPRO

Marco Antonio Bazzanella Fontoura - DP/SUPPD/PDIGP
Leandro Luiz Fernandes de Lacerda Messere - SUPJU/JUTRP/JUTCN
Nilva Hoffmann - SUPGP/GPRET

PELOS EMPREGADOS

Felipe Artur Paraense de Oliveira Serra DIDES/SUPDG/DGTRA
Eric Daher Lopes DIOPE/SUPCD/CDCOC
Ana Cláudia Ferreira da Silva - DIRAD/SUPGF/GFDGR
Josimar Pereira de Souza - DIRAD/SUPGF/GFDGP

Na reunião realizada por meio do ambiente virtual Teams foram realizadas as
seguintes atividades:

Contextualização do atual panorama aos novos participantes da comissão;
Apresentação dos critérios do SEST;
Avaliação da PPRL 2020 e comparativo a proposta da empresa para a PPRL
2021;
Disponibilização de simulador;
Recepção dos pedidos de desistência dos representantes dos empregados
Ana Cláudia Ferreira da Silva e Josimar Pereira de Souza.

AÇÕES E DEFINIÇÕES DA COMISSÃO

1. A representante dos Empregados Sra. Ana Cláudia Ferreira da Silva,
informou impossibilidade de continuar participando da Comissão por motivos
pessoais. Diante do fato, a reunião foi suspensa no dia 29/03/2022 sendo
continuada no dia 30/03/2022 para dar posse ao Sr. Josimar Pereira de
Souza, conforme lista de eleitos pelos empregados em votação direta.

O representante dos Empregados Sr. Josimar Pereira de Souza, informou
impossibilidade de continuar participando da Comissão por motivos pessoais.
Será convocado o Sr. Thiago Petri Duarte para participar da Comissão.



3. Houve apresentação, por parte dos representantes da empresa, dos critérios
aprovados e utilizados no ano de 2020, comparando-os aos critérios constantes na
proposta da empresa no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados do
SERPRO PPLR2021. Foram discutidos vários pontos de dúvidas.

4. Também foi apresentada planilha Excel para simulação, para que se entenda a forma
de distribuição e o comportamento dos valores. Oportunamente, os itens foram
explicados, tirando as dúvidas identificando as diferenças das propostas dos anos
anteriores. A planilha será ajustada para compartilhamento entre os membros até
30/03/2022.

Os itens 3 e 4 deverão ser pauta da próxima reunião com a presença de todos os
membros.

Sugere-se que a próxima reunião da comissão ocorra no dia 05.04.2022, às 09:00.
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