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Data-base 2022: Sindicato e Cosanpa negociam dia 21/6

Sindicato realiza assembleia dia 
22 de junho (quarta-feira). Participe!

Justiça suspende nulidade de contrato entre Cosanpa e prefeitura de Santarém  

No dia 22 de junho (quarta-feira), o Sindicato dos 
Urbanitários do Pará realizará ASSEMBLEIA DE-
LIBERATIVA, para decidir o caminho a ser tomado 
diante da insistência da direção da Cosanpa em adiar 
nossas reivindicações para outubro. A assembleia 
será antes do expediente, nos portões da Cosanpa, 
em Belém e regionais. Participe! O momento é de 
decisão!

No dia 14 de junho, Sindicato e Cosanpa se reuni-
ram para dar continuidade às negociações da Pauta de 
Reivindicações da data-base 2022, momento em que a 
comissão da Cosanpa, com a presença do presidente 
da Companhia, José De Angelis, reafirmou sua proposta 
de levar a discussão da data-base para outubro.

Na reunião do dia 14, a comissão do Sindicato pon-
derou que o melhor caminho é o da negociação, mas que 
não aceita “jogar” a discussão para outubro. Para buscar 
uma saída negociada, nova reunião, com a participação 
do presidente da Cosanpa, foi agendada para o dia 21 de 
junho, às 14h, na Cosanpa, em São Brás. 

Diante do esforço dos trabalhadores/as e da alta da 
inflação, não cabe a empresa negar ou adiar as justas e 
legítimas reivindicações da categoria. 

Diante de contratos aditivos (milionários) entre a Co-
sanpa e as empreiteiras Servpred, Sabará e Consórcio 
Bolonha, publicados no Diário Oficial do dia 1 de junho, 
não cabe a Cosanpa argumentar que não há recursos 
para implementar as justas reivindicações! Vamos à luta!

Estamos em data-base, 
participe da assembleia!

REUNIÃO COM OPERADORES
O Sindicato convoca todos e todas os/as 

operadores/as a participarem de reunião a ser 
realizada no dia 23/6 (quinta-feira), em dois 
momentos, pela manhã e à tarde, às 9h e às 
15h, na sede do Sindicato, av. Duque de Caxias, 
1234, próximo à Lomas, Marco.

No dia 14/6, o desembarga-
dor Roberto Moura, da 1ª Turma 
de Direito Público do Tribunal de 
Justiça do Pará (TJPA) decidiu dar 
efeito suspensivo à sentença da 
6ª Vara Cível de Santarém, que 
decretou a nulidade do contrato 
entre Santarém e a Cosanpa, o 
qual determinava prazo de 6 me-
ses a para contratação de empresa 
para prestação do serviço público 

de saneamento básico para aquele 
município. 

O efeito suspensivo vale até o 
julgamento da ‘apelação’ (recurso 
da Cosanpa). Junto com a ‘ape-
lação’, a Cosanpa entrou com um 
pedido de efeito suspensivo, que foi 
deferido pelo TJPA. 

Essa decisão é uma vitória da 
Cosanpa juntamente com o Sindi-
cato. Em reunião com a empresa, 

em 31/5, argumentamos sobre a im-
portância de recorrer à Justiça para 
manter o contrato de prestação de 
serviço em Santarém e melhorar a 
prestação do serviço no Baixo Ama-
zonas, até pelo investimento que foi 
feito pela Companhia no sistema de 
Santarém. 

Parabéns a todos/as pela vitó-
ria. Vamos em frente em defesa da 
Cosanpa pública!


