
  
 
 
  

   
  

ATA DA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DE ADITIVO EMERGENCIAL AO ACT – 

2020/2022 – COVID 19 ENTRE ISA CTEEP E SINDICATOS REPRESENTATIVOS DA 

CATEGORIA. 

 

 

Data:       04/12/2020 

Local:      Via Plataforma Microsoft Teams. 

Horário:  11:00 horas 

 

 

Pela Empresa:   Paulo Egidio Santos Roslindo 

 

Pelos Sindicatos:  Francisco Cesar Mariano (Repres. Araraquara) 

 Geraldo Braga (Campinas) 

 Elvira Zanoni (Presidente Prudente) 

 Francisco Carlos de Azevedo Oiring (Engenheiros) 

 Elias Perrotti da Silva (Itanhaém) 

 Osvaldo de Jesus Pasotto (Mococa) 

 Marcio Roberto da Costa (Santos) 

   

 Dando início à 1ª reunião com a finalidade de celebração de 

novo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho - Covid 19, até mesmo diante da validade 

de atual aditivo (31/12/2020), bem como indefinição quanto à pandemia para o ano de 

2021, o Sr. Paulo Roslindo deu as boas-vindas aos representantes sindicais presentes 

na reunião.  

   

 Representante do Sindicato de Bauru justificou sua ausência, 

sendo representado pelo sindicato de Campinas. 

  

 Da mesma forma os representantes do Sindicato de Ipaussu 

e Eletricitários de SP justificaram suas ausências. 

 

 Com a palavra o Sr. Paulo Roslindo informou da necessidade 

de se fazer um novo aditivo diante do prazo de validade do atual. Em conjunto os 

participantes chegaram à conclusão da necessidade de novo aditivo, visto que o atual 

aditivo está baseado no Acordo Coletivo de Trabalho de 2019/2021 e possui validade até 

31/12/2020. 

 Desta forma se faz necessário a celebração de novo Aditivo 

ao Acordo Coletivo de Trabalho com base no atual ACT 2020/2022. 

 



  
 
 
  

   
  

 Com a palavra o Sr. Marcio, representante do Sintius informou 

que consultaria sua base para sugestões sobre o novo aditivo. Os demais participantes 

concordaram e informaram que consultariam suas bases também. 

 

 Pela empresa, o Sr. Paulo Roslindo informou o atual aditivo 

está muito bom, sendo este amplamente discutido pelos sindicatos, mas que poderiam 

inserir também eventuais condições, menos rigorosas que o acampamento voluntário de 

9 dias, para melhor entendimento dos colaboradores. 

 

 Foi solicitado ainda pelas entidades presentes que as horas 

extras, laboradas acima da jornada diferenciada sejam pagas como horas extras normais, 

evitando desgastes dos colaboradores. 

  

 Com a palavra, o Sr. Geraldo Braga informou que o acordo foi 

amplamente discutido, estando em perfeitas condições. Destacou o prazo que ficaram 

negociando no atual aditivo. 

 

 Os demais presentes concordaram com as colocações das 

outras entidades e sentiram-se contemplados. 

 

   


