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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, além da convidada Associação dos Aposentados e 
Pensionistas – AAPS, para a segunda reunião de Negociação Coletiva 2022. 

Dando início a reunião, o Superintendente da CH apresentou a agenda de reunião e o 
panorama das negociações coletivas no mercado geral e nas empresas do Governo do Estado 
de São Paulo. 

Na sequência o Gerente do Departamento do CHD expôs as “Ações de Desenvolvimento 
Humano e Social” atualmente praticadas da Sabesp, destacando programas de qualidade de 
vida, de capacitação profissional, de desenvolvimento de líderes, saúde emocional, 
diversidade/inclusão, entre outros. Na sequência, foi aberto para pronunciamento dos 
representantes sindicais sobre o tema, os quais pediram reforço na divulgação dos programas, 
especialmente para os operacionais. Por parte do Sintaema foi solicitado também a ampliação 
do número de consultas com psicólogos no Programa Saúde Emocional, sendo que os 
representantes da Empresa se dispuseram a avaliar a questão. 

Em continuidade a Negociação Coletiva 2022, a empresa apresentou a proposta de 
manutenção das seguintes cláusulas sociais do Acordo Coletivo 2021/2022, nas mesmas 
condições, quantidades e critérios: 

o Complementação Auxílio-Doença, Previdenciário e Acidentário 

o Delegados Sindicais 

o Dirigentes Sindicais 

Foi salientado que todas as propostas apresentadas nas reuniões estão condicionadas à 
aceitação dos Sindicatos e das Assembleias dos empregados, na sua totalidade, e em de caso 
de não aceitação, o conjunto de propostas será retirado. 

Prosseguindo a reunião foi aberta a palavra para os representantes das entidades, os 
quais se pronunciaram conforme segue: 

Sintec: Agradecimento e avaliação positiva do material apresentado. Informou que aguarda 
tratativas da pauta específica. 

Seesp: Salientou a diferença da Sabesp para as outras empresas controladas pelo GESP e 
defendeu aumento real nos salários e benefícios. 

Sasp: Avaliou bem as propostas. Pediu reposição da inflação, além de concessão de aumento 
real. Reforçou o pedido de ajustes no Plano de Cargos e Salários e piso do Advogado. 

Sintius: Ressaltou diferenças entre a Sabesp e as outras empresas controladas pelo GESP. 
Citou pesquisa apontando São Paulo como o estado com maior custo de vida. Demandou 
aumento diferenciado nos benefícios de refeição e alimentação, além de reposição salarial 
recuperando também as perdas de 2020, ano no qual não houve reajuste. Reivindicou 
melhorias na rede de Assistência Médica nas regiões do Vale do Ribeira e Baixada Santista.  

Sintaema: Comentou sobre a necessidade de realização de concurso público para viabilizar 
transferências de empregados. Ressaltou diferenças entre a Sabesp e as outras empresas 
controladas pelo GESP. Reenfatizou a atenção da Cia para a questão do “limbo 
previdenciário”. Sinalizou assembleia para os dias 20 e 28/04.  
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AAPS: Informou sobre pedido de entendimento com a Secretaria da Fazenda para que o 
reajuste aos aposentados seja pago junto com os dos empregados ativos. Pleiteou 
antecipação da data do pagamento de complementação aos ex empregados Gzeros ou 
adiamento do pagamento da Assistência Médica. Solicitou interferência da empresa para que 
seja mantido a complementação salarial para as pensionistas. 

O representante da Empresa informou que iria preparar esclarecimentos das questões 
da AAPS e apresentará oportunamente. 

Ainda, outros dirigentes sindicais versaram sobre temas como a segurança nos entornos 
das unidades da Companhia, o aumento da parcela fixa do PPR, a ruptura do contrato de 
trabalho no momento da aposentadoria e a absorção dos empregados cedidos por outras 
empresas. 

Com relação a questão da segurança, a representante da Diretoria M comentou sobre 
os esforços realizados para mitigar os problemas e informou que na próxima reunião trará 
detalhes sobre o tema. 

Por fim, foi feito o encerramento pela CH e confirmado a próxima reunião para o dia 20/04, 
às 15 horas. 

 

 

São Paulo, 14 de abril de 2022. 
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