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Estiveram reunidos no Complexo Administrativo Costa Carvalho representantes da 
Sabesp e dos Sindicatos Sintaema, Sintius, dos Engenheiros, dos Advogados e Sintec, para a 
primeira reunião de Negociação Coletiva 2022/2023. Foi convidada para a ocasião a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp – AAPS. 

A reunião iniciou-se com abertura pelo Diretor de Gestão Corporativa – C e pelo 
Superintendente de Gestão de Pessoas - CH, destacando a expectativa da Companhia em 
concluir o Acordo Coletivo, em mesa de negociação, no mês de abril. Informaram também a 
garantia da data base de 2022 para efeitos da Negociação Coletiva.  

A AAPS manifestou-se destacando a situação dos ex-empregados (G-zeros) que 
recebem complementação pela Fazenda solicitando que passem a receber o pagamento pela 
Sabesp; e requereu a mudança da data de vencimento do boleto da Vivest, que é anterior ao 
recebimento dos valores mensais.   

Na sequência foi aberta a palavra para os representantes das entidades, os quais 
pronunciaram as expectativas em relação à negociação, conforme seguem: 

Sintec: Elogiou a atuação da Sabesp durante a pandemia; salientou a importância da 
manutenção das cláusulas sociais e da não aplicação de alguns pontos da reforma trabalhista; 
pediu melhorias nas regras do salário substituição, lavagem de uniformes, realização de 
concurso público e que a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP leve em 
conta também as informações da unidade do empregado. 

Sasp: Solicitou a implantação de piso salarial para os advogados, nos mesmos moldes 
dos engenheiros e pagamento de gratificação função ao nível de Gerente de Departamento 
para os gestores jurídicos das unidades descentralizadas. Relatou que estão trabalhando para 
mudar a lei que limita a o pagamento da verba de sucumbência. 

Seesp: Salientou a necessidade de garantir a ultratividade do acordo; pleiteou ajuste 
na curva salarial dos engenheiros, que não haja descontos nos benefícios daqueles que 
recebem o piso salarial, e um percentual de aumento salarial para empregados elegíveis na 
avaliação por competência, mas que não foram promovidos. 

Sintius: Avaliou o presente cenário como favorável para a concessão de aumento real 
nos salários e benefícios, acima da inflação. Enfatizou o empenho das Entidades Sindicais 
contra a privatização da Sabesp e para a manutenção do plano de previdência. 

Sintaema: Ressaltou, diante do contexto atual, a importância das negociações e do 
combate a privatização da Companhia. Para a negociação, defendeu a manutenção de todas 
as cláusulas do acordo coletivo 2021/2022, reivindicou aumento real para salários e 
benefícios, elaboração de calendário com datas das próximas reuniões, realização de concurso 
público, mudanças nos procedimentos para tratamento das ausências dos empregados no 
acompanhamento de filhos e pais a consultas médicas, bem como a necessidade de a Empresa 
apoiar financeiramente os empregados que se encontram no “limbo previdenciário” – devido 
a alta do INSS e a manutenção do afastamento pelo médico da Cia.  



 
   
 

ATA DE REUNIÃO 
 

2 
 

O diretor da C, respondendo às demandas apresentadas pelos Sindicatos, garantiu a 
manutenção das cláusulas do acordo até a conclusão da negociação coletiva 2022. Lembrou 
das conquistas da negociação 2021 com a eleição, pela primeira vez, do conselheiro 
representante dos empregados no Conselho de Administração, bem como da lavagem de 
uniformes, cujo edital da licitação deverá ser publicado no mês de maio. Informou que serão 
avaliados possíveis ajustes na prática do Salário Substituição, e que o abono para 
acompanhamento de filhos até 16 anos e pais acima de 65 anos será de 06 meias jornadas ou 
03 dias por semestre. 

Por fim, o Superintendente de Gestão de Pessoas agradeceu a presença e 
participação de todos, finalizando com a apresentação do calendário das reuniões de 
negociação coletiva 2022, a saber:   

Reuniões Data Horário Local 
2ª Reunião 14/04 15h On-line 
3ª Reunião 20/04 15h On-line 
4ª Reunião 28/04 16h A definir 

 

São Paulo, 12 de abril de 2022. 

 
Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Sabesp 

 Sindicato dos Engenheiros no Estado de São 
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