
ATADEREUNIÃO

Em 16.05.2022. reuniram-se na sede da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São
Paula, os representantes da Companhia e dos Sindicatos: SINTAEMA. SEESP. SINTIUS
SINQUISP e SASP. doravante denominados SINDICATOS. bem como, do CRF. da FENATEMA e
da AAPP na qualidade de observadores.

O Sr. Aruntho Savastano Neto, Diretor de Gestão Corporativa. iniciou os trabalhos. saudando a
todos os presentes, agradnendo a presença na 2' reunião de Negociação Coletiva 2022/2023.

Na sequência ihformau que a CETESB vem realizando estudos e efetuando gestões 'junto aos
órgãos mmpetentes do Governo do Estado, visando o atendimento de algumas das reMndicações
apresentáda$ pelas entidades sindicais na última reunião, ocorHda em 09/05. sempre respeitando
Q equilíbrio económico-financeiro da Companhia e as orientações .e parâmetros fixados pela
Comissão de Política Salarial - CPS. por meio da Oficio Circular CPS n' 01/2022. de.23.02.2022

Nesse contexto, a CETESB regístra que mantém as propostas de manutenção do reconhecimento
da Data Base para o dia I' de maio de 2022 e reajuste de 12,26% (índice do IPC-FIPE acumulado
do período de maio/2021 a abril/2022) sobre os salários e benefícios. assim como.. que apresenta
as seguintes novas propostas:

/ Reconhecimento da ultratividade das
Negociação Colativa 201 9/2020;

cláusulas não . económicas vigentes desde a

/ Manutenção do atllal percentual do Garantia no Emprego de 96%

Prosseguindo a reunião, foi aberta a palavra para os representantes dos sindicatos, os quais
pronunciaram:

POSICIONAMENTODASENTIDADES

Os sindicatos, mais uma vez, registraram que a CETESB está no caminho, oerto para as
negociações com avanços desde a primeira reunião do negociação de forma satisfatória. A ação
da CETESB aponta com clareza a vontade de fechar a negociação em mesa. Os Sindicatos
informaram que os pontos principais para o fechamento da negociação são: 1. Estabilidade de
emprego para os delegados sindicais, nos moldes dos representantes do CRFI 2. Retorno da
Cesta de Natal; 3. Repare da inflação sobre o$ salários + equiparação do VA e do VR com o da
Sabespl 3. Acréscimo.de mais uma vale refeição, totalizando 25 vales mensaist e 4. Equiparação
da gratificação de férias como a da Sabesp

Reivindicaram também o retroativo do diwídio coIQtivo de 2020 e 2021

Destacaram retorno da discussão sobre a redução do horário do almoço

Registraram a necessidade da Secretaria da Fazenda repassar os reajustes já concedidos aos
empregados da atava cóm os reajustes dos dissídios passados aos aposentados o pensionistas da
CETESB que tem direito a complementaçáo e solicitaram gestões da CETESB junto a Secretaria
da Fazenda para solução dessa questão

Reforçou. o pedido de liberação de uma vaga para dirigente do SINQUISP e SASP
solicitaram a análise da possibilidade de .aumento da quantidade
acompanhamento familiar

Também
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O Sintaema. Sinquisp e Sasp informou que agendou assembleia presencial para o próximo dia
1 8.05.2022 às 9h em primeira chamada e âs 9h30 em segunda chamada e o SINTIUS e o SEESP
Informam que também irão realizar assembleia nos próximos dias

Por fím, fot feito o encerramento da reunião e confirmado a próxima reunião 3' de Negociação
Coletiva 2022/2023, para o dia 23/05, às 15 horas
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