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Ofício nº. 172/2020/DAF                                  

          

                João Pessoa, 19 de outubro de 2020. 

Ao Senhor 

JOSÉ RENO DE SOUSA 

Presidente do SINDIÁGUA – PB   

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e Serviços de 

Esgotos do Estado da Paraíba  

JOÃO PESSOA – PB 

 

 

Assunto: Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2020/2022. 

 

  

Senhor Presidente, 

 

 
1.  Ao cumprimenta-lo, agradecemos pelo encaminhamento de sugestões que 

enriqueceram as discussões visando a elaboração de um Acordo Coletivo de Trabalho, – ACT, a ser 

firmado entre esse SINDICATO e esta Companhia. 

 
2.  A princípio, face ao enfrentamento à pandemia causada pelos efeitos deletérios do 

Coronavírus, que tanto tem prejudicado e retraído a economia mundial, abalando as receitas que eram 

previstas e estimadas, fazendo com que as empresas buscassem a todo custo alternativas menos 

onerosas de custeio além de um mais rigoroso e efetivo dos seus gastos. 

 

3.  Diante do cenário de crise que se apresenta, houve por bem o conjunto dos Diretores 

desta Companhia que constituem a sua Diretoria Executiva – DIREX, sob a liderança do Diretor 

Presidente Marcus Vinicius Fernandes Neves, assegurar a data base mesmo após a curta prorrogação 

da sua vigência permitida por Medida Provisória editada pelo Governo Federal, bem como após 

recebe-lo em reunião presencial juntamente com demais lideranças desta categoria profissional, firma 

um compromisso de não retirar nenhuma das conquistas já obtidas pela categoria, excluindo-se a 

aplicação de qualquer reposição financeira nas diversas cláusulas ditas não sociais.  

 

4.   Alguns ajustes foram propostos a títulos de adequação à legislação trabalhista 

atualizada, a já se encontram inseridas na minuta do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT a ser 

firmado para o biênio de 2020/2022. 

 
5.   Além do grandioso desafio que haveremos de enfrentar com galhardia denominado 

Novo Marco Regulatório do Saneamento com todas as suas grandiosas consequências e ainda com 

esperados vetos as serem ou não derrubados, trazendo uma insegurança jurídica à sobrevivência de 

concessionárias como a nossa, esperamos contar com a liderança de Vossa Senhoria na tranquila 

condução deste objetivo que ora propomos.  
 
 

       Atenciosamente, 
 

 
 

Jorge Gurgel de Souza 
Diretor Administrativo e Financeiro    
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