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 Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2022, às 13h35, por videoconferência, compareceu, 

perante a Exma. Procuradora do Trabalho Dra. Paula de Ávila e Silva Porto Nunes, representando a Igreja 

Metodista – Mantenedora da Rede Metodista de Educação, a Sra. Renata Helena da Silva Bueno, 

OAB/SP nº 123.594, Coordenadora Nacional Jurídica da Rede Metodista, acompanhada pela Dra. Gabriele 

Chimelo, OAB/RS nº 70368 e representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino - CONTEE, o Sr. José Geraldo de Santana Oliveira, RG nº 279649 

SSP/GO, Assessor Jurídico Permanente, acompanhado pelo Dr. Rodrigo Valente Mota, OAB/MG nº 

92.234. 

 Após esclarecimentos iniciais quanto ao andamento da Ação de Recuperação Judicial, bem como 

após as informações de que encontram-se em atraso o pagamento do décimo terceiro/2021, um terço de 

férias e de parte dos salários de janeiro de 2022, restou bem evidenciada a intenção de ambas as partes de 

negociar coletivamente a melhor solução para os débitos trabalhistas da Rede Metodista de Educação, 

buscando priorizar o pagamento das parcelas necessárias para que o trabalho continue sendo prestado. 

 Nesse contexto diante das propostas trazidas pela CONTEE no peticionamento apresentado em 22 de 

fevereiro de 2022, encaminhe-se à Rede Metodista de Educação para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Em seguida à Secretaria deve encaminhar a manifestação da Rede Metodista de Educação, juntamente 

com a manifestação de 22.02.22 para manifestação da CONTEE, no prazo de 10 (dez) dias, desde já fica 

designada nova audiência para o dia 23 de março de 2022 às 14:30, ficando cientes os presentes. 

           Cientes os presentes. 

           Nada mais havendo a acrescentar, concluiu-se o ato às 14h40min. Eu, Sérgio de Oliveira Enoki, 

Técnico Administrativo/MPU, lavrei esta ata. 

 Como este documento público tem fé pública, nos termos do artigo 19, II da CF/88, arts. 374, IV e 

405 do CPC/2015, prescinde-se de impressão física da presente ata de reunião e de assinatura dos 

participantes presentes, visto que o documento será assinado eletronicamente pela Procuradora oficiante nos 

presentes autos. 

Assinado eletronicamente 

Paula de Ávila e Silva Porto Nunes 

Procuradora do Trabalho 


