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Estiveram reunidos por videoconferência, representantes da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e dos Sindicatos Sintaema, Sintius, dos 
Engenheiros, dos Advogados e Sintec para a primeira reunião de Negociação Coletiva 2021. 

A reunião iniciou-se com abertura pelo Diretor da C e o Superintendente da CH, os 
quais em breve homenagem lembraram os empregados da Sabesp falecidos em razão da 
Covid-19, destacados também pelos representantes sindicais. Em seguida, A CH apresentou 
as medidas de cuidado com os empregados que a Companhia adotou na prevenção ao Covid-
19, relembrou o cenário das negociações em outras empresas do Estado em 2020 e salientou 
que a conjuntura em 2021 continua afetada pela pandemia do coronavírus, e neste cenário 
na maioria dos casos os acordos não repuseram a inflação. 

Após, foi aberto para os representantes sindicais se pronunciarem sobre as 
expectativas em relação à negociação. Seguem abaixo principais comentários: 

Sintec: Reivindicou a reposição salarial referente aos dois últimos anos, 
especialmente para os benefícios de vale alimentação e vale refeição, pois o setor de 
alimentos apresentou inflação maior do que a média dos outros setores. 

Sasp: Reconheceu os esforços adotados pela Companhia para proteção física, mental 
e financeira dos empregados durante a pandemia e pediu reajuste salarial, preservação de 
emprego, diálogo com os sindicatos sobre teletrabalho, e ultratividade do acordo coletivo. 

Seesp: Solicitou reposição salarial e manutenção de demais cláusulas do acordo 
coletivo. Retomada da comissão de estudos sobre a carreira dos engenheiros. 

Sintius: Reconheceu a importância da assinatura do Acordo Coletivo 2020/2021 e 
pediu reposição salarial e garantia da data base. Enfatizou o desejo de resolver todos os 
pontos dentro da mesa de negociação. 

Sintaema: Iniciou expondo os impactos da pandemia no cenário atual. Citou lucro da 
empresa e remuneração aos acionistas. Para a negociação, defendeu o lema “nenhum direito 
a menos”, pedindo assim manutenção das cláusulas sociais, aumento da garantia no emprego 
para 100% e reposição salarial de acordo com a inflação e reajuste principalmente para 
benefícios ligados à alimentação. Pediu também garantia da data base e ultratividade do 
acordo coletivo. Relativo ao teletrabalho, pediu a adoção de apoio aos empregados, 
destacando que há medidas de cunho não financeiro, como a disponibilização de mobiliário 
já existente. Propôs a criação de uma comissão para avaliar melhorias na prevenção ao Covid-
19 contendo membros dos sindicatos. Enfatizou a questão de o acordo coletivo ter vigência 
de 2 anos para as cláusulas sociais e, por fim, fez um apelo para que sejam feitos esforços para 
vacinar os empregados operacionais. 

Aberta a palavra para os sindicalistas fazerem comentário adicionais, aproveitaram 
para expor as tratativas que estão fazendo para a viabilização da vacina aos empregados 
operacionais, debater sobre o lucro da Companhia em 2020 e o aumento da tarifa, além de 
pedir novo concurso público. 



 

   

 

ATA DE REUNIÃO 
 

 

A empresa, considerando as observações dos Sindicatos relativos ao lucro da Sabesp 
do exercício de 2020, propôs uma apresentação detalhada sobre o tema na próxima reunião.  

O Diretor de Gestão Corporativa, em resposta a expectativa dos Sindicatos, informou 
que a empresa garante a data-base em 01/05/2021, assim como reconhece a ultratividade do 
Acordo Coletivo 2020/2021, ou seja, a manutenção das cláusulas socias e sindicais, com 
exceção das cláusulas econômicas, até a conclusão das negociações em andamento. Foi dito 
ainda que a empresa se compromete em estudar a questão de melhorias relacionados ao 
teletrabalho, e destacou que a Diretoria da Sabesp tem pleiteado ao Governo a vacinação dos 
empregados que estão em atividade em campo. 

Finalmente, restou estabelecido o seguinte calendário de reuniões para as 
negociações coletivas, que serão todas por videoconferência: 

Reuniões Data Horário 

2ª Reunião 22/04 16h30min 

3ª Reunião 27/04 
16h00min 

4ª Reunião 29/04 

 

São Paulo, 20 de abril de 2021. 
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