
XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DOS TRABALHADORES(AS) NA 

INDUSTRIA DE PETRÓLEO NOS ESTADOS DO CEARÁ E PIAUÍ – 

SINDIPETRO – CE/PI 

 

 

PROPOSTAS APROVADAS 

Pela Unidade em Defesa da Petrobras e do Brasil 

 

Proposta de Resoluções ao XXXVI Congresso  

 

Diante da necessidade de defender a Petrobras e o Brasil frente aos ataques do 

governo Genocida de Bolsonaro, a categoria petroleira do Ceará Piauí defende: 

 

- Fora Bolsonaro e sua política Neoliberal! Buscar a ampla unidade de todos os 

setores da sociedade que se colocam contra o governo Bolsonaro e em defesa 

da Democracia, excetuando os setores golpistas que elegeram Bolsonaro e 

neoliberais. 

 

- Apoiar e fortalecer as manifestações de rua pelo Fora Bolsonaro, 

impulsionando as bandeiras de luta dos trabalhadores em suas reivindicações, 

como Vacina no Braço e Comida no Prato. 

 

- Lutar pela permanência da Petrobrás no estado do Ceara, assim como a 

necessidade de investimentos, e a prioridade na geração de renda, empregos e 

desenvolvimento. 

 



- Lutar pela reabertura da PBIO em Quixadá como empresa 100% estatal, assim 

como sua ampliação e desenvolvimento da cadeia produtiva do Biodiesel. 

 

- Lutar pela ampliação do número de funcionários próprios da CEGAS através 

de concurso visando a redução do número de cargos em comissão. 

 

- Lutar pela permanência dos trabalhadores e trabalhadoras cearenses que não 

desejarem transferência para outros estados do país; 

 

- Participar e fortalecer a Frente Parlamentar em Defesa Petrobras; 

 

- Realizar a Plenária Estadual de Aposentados, aposentadas e pensionistas da 

Petrobrás. 

 

- Construir uma comissão paritária com fins de reelaborar o estatuto da entidade, 

realizando o Congresso Estatuinte em março de 2022. 

 

- Intensificar a campanha de filiação, principalmente dos aposentados. 

 

- Lutar pelo retorno da produção das plataformas em Paracuru, com 

investimentos em poços injetores e exploratórios. Procurar reuniões no âmbito 

municipal, estadual, consórcio nordeste e bancada cearense no congresso. 

Observação Roberto Viana: 

As plataformas do Ceara foram fechadas no dia 27.03.2020 às 11:45 Hs por 

decisão da PETROBRAS juntamente com outras plataformas de águas rasas, 

em um total de 62 unidades fechadas. A ultima produção a 00:00 Hs foi de 4400 

barris de petroleo e 78.000 m3/gas por dia. Somente o valor do petroleo não 



produzido considerando o dolar a R$ 5,21 e o Barril brent a US$ 68,89. 

Representa uma perda acumulada de 27.03.2020 a 21.07.2021 de valor 

correspondente a R$ 758.032.392,20  

 

Todas as reuniões das federações dar ênfase a saúde mental dos trabalhadores 

da petrobras. 

 

Enfatizar em todas as comissões e reuniões onde couber sobre um programa 

exclusivo de saúde mental do petroleiro nesse momento de desinvestimento e 

transferências. 

 

Reforçar a luta contra a CGPAR 23 no Senado. 

 

De acordo com o Delgado Emanuel Menezes foi apresentado uma chapa que os 

componentes não estavam presentes ao congresso. A chapa 1 não cumpriu o 

numero mínimo e algum integrantes apresentados não tiveram presentes em 

nenhum momento do congresso.E que no entendimento do delegado Emanuel 

Menezes a mesa se recusou à votação. No entendimento da mesa não há 

impedimento no Regimento para que delegados ao congresso se tornem eletivos 

para a PLENAUFP. 

 

MOÇÕES 

 

Moção em solidariedade à Revolução Cubana e contra o imperialismo 

estadunidense que sufoca a ilha com o criminoso bloqueio econômico ocultado 

pela mídia burguesa 

 


