
  
 
 
  

   
  

ATA DA 5ª. REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACT - 2020 ENTRE ISA CTEEP E 

SINDICATOS REPRESENTATIVOS DA CATEGORIA. 

 

 

Data:       12/08/2020 

Local:      Via Plataforma Microsoft Teams. 

Horário:  14:00 horas 

 

 

Pela Empresa:   Paulo Egidio Santos Roslindo 

 Ricardo Krumpanzl 

 

Pelos Sindicatos:  Celso Luis de Souza (São Paulo) 

 Mauricio Takami (São Paulo) 

 Ruy Brito (São Paulo) 

 Claudinei Donizeti Ceccato (Campinas) 

 Francisco Cesar Mariano (Repres. Araraquara) 

 Geraldo Braga (repres. Pres. Prudente) 

 David Paiva dos Santos (Campinas) 

 Francisco Carlos de Azevedo Oiring (Engenheiros) 

 Eliseu Pedro Felicio (Bauru) 

 David Gonçalves da Silva (Ipaussu) 

 Elias Perrotti da Silva (Itanhaém) 

 Gilberto Chaves (Itanhaém) 

 Osvaldo de Jesus Pasotto (Mococa) 

 Marcos Marques dos Reis (Mococa) 

 Marcio Roberto da Costa (Santos) 

   

 Dando início à 5ª rodada de negociação do Acordo Coletivo 

de Trabalho 2020, Paulo Roslindo deu as boas-vindas aos representantes sindicais.  

   

 Passando a palavra ao Sr. Ricardo, este passou a apresentar 

a proposta da 5ª rodada de negociação. 

  

 Primeiramente apresentou a mudança da metodologia da 

PLR, conforme já apresentada nas outras reuniões e seus indicadores em 100% até o 

presente momento. 

 

 Posteriormente passou a apresentar as regras de expurgos de 

todos os indicadores da PLR, conforme solicitação das entidades.     



  
 
 
  

   
  

 

 Apresentou a 5ª proposta da empresa grande evolução em 

relação à última reunião: 

 

• Reajuste Salarial de 1,95% na Rem. Base (RB = Salário + Adic. Fixos) = Aumento 

Real de 0,07% (IPCA 1,88%). 

 

o Remuneração Base acima de R$ 12.300 tem aumento em Parcela Fixa no 

valor de R$ 240,00; 

 

• Executivos (Gerentes e Diretores) não são elegíveis a Reajuste Salarial por ACT. 

 

• Aumento de 2,03% no valor do VR de R$ 1.080 para R$ 1.102 (+ R$ 22) = 

Aumento Real de 0,15% (VR) 

 

• Aumento de 5,71% no valor do VA de R$ 350 para R$ 370 (+ R$ 20) = Aumento 

Real de 3,83% (VA) 

 

o Reajuste VR e VA (somados) equivale Aumento 2,93% (R$ 1.430 → R$ 

1.472) = Aumento Real de 1,05% (VR/VA) 

 

• PLR Coletiva 

 

o O valor mínimo fixado para 100% de Resultados é de 1 RB Mensal 

(Salário + Adicionais Fixos) 

 

o Valor Target  para 100% de Resultados: Parcela Fixa R$ 6.300 + 40% da 

RB (Salário + Adicionais Fixos) 

 

o Antecipação da 1ª Parcela da PLR Coletiva de R$ 4.600 (conforme data 

aprovação, assinatura ACT e calendário Folha); 

 

o Pedido de Demissão perde o Direito a Receber PLR (exceto se for por 

Acordo Bilateral) 

 

 Explicou que o pagamento do adiantamento da PLR seria 

baseado no calendário de folha, devendo estar os acordos devidamente assinados. 

 



  
 
 
  

   
  

 Passou a apresentar ainda as demais cláusulas, 

demonstrando o percentual de aumento em cada uma delas: 

 

Descrição Atual Proposta Variações 

Gratificação de Férias 

(Valor Fixo) 
R$ 2.689 R$ 2.740 

1,90% de correção 

0,02% de Aumento 

Real 

Filho Excepcional ou 

deficiente físico 
R$ 819 R$ 835 

1,95% de correção 

0,07% de Aumento 

Real 

Auxílio Creche / Babá 

Até 3 Sal. Mín. (6 

primeiros meses) 

R$ 819 (após 6 

meses) 

Até 3 Sal. Mín. (6 

primeiros meses) 

R$ 835 (após 6 

meses) 

1,95% de correção 

0,07% de Aumento 

Real 

Piso Salarial 8hs 

(Operacionais) 
R$ 1.955 R$ 1.995 

2,04% de correção 

0,16% de Aumento 

Real 

Piso Salarial 8hs 

(Engenheiros) 
Lei nº 4.950-A/66 Idem Nenhuma alteração 

Auxílio Bolsa de 

Estudo 

(teto Salarial) 

R$ 9.139 R$ 9.315 

1,92% de correção 

0,04% de Aumento 

Real 

Auxílio Bolsa de 

Estudo (Montante por 

Ano) 

R$ 724.323 R$ 738.000 
1,88% de correção 

Reposição do IPCA 

 

Finalizando a proposta, apresentou outros pontos de grande valor: 

 

• Data Base: garantido em 2021 a data base em 01/06/21 

 

• 1ª Parcela do 13º Salário: garantido em janeiro de 2021 



  
 
 
  

   
  

 

 

• Renovação por 2 anos como ACT 2020/2022, definindo sua vigência de Jun/20 até 

Mai/22. 

 

• Banco de Horas: 

 

o Engenheiros e Administrativos: 4 meses para Fruição, com Todas as Horas Extras 

a 50% indo para Banco de Horas; 

 

o Demais Cargos: nenhuma alteração 

 

• Adequação do Registro de Jornada de Trabalho (Marcação de Ponto): via Celular, 

Tablet e/ou Sistema Atual 

 

• Todas as demais cláusulas não mencionadas permanecem inalteradas 

 

Por fim ressaltou que era a proposta final da empresa, sendo esta global e indivisível. 

 

 Em seguida apresentou-se a tabela onde demonstra a posição 

de cada trabalhador e quanto teria de aumento. Demonstrou-se ainda que 100% do 

quadro de trabalhadores teriam aumento acima da inflação.   

 

 Passada a palavra para as entidades sindicais: 

 

1 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ENERGIA ELÉTRICA DE 
ITANHAÉM, BERTIOGA, GUARUJÁ, LITORAL SUL E VALE DO RIBEIRA – SINDERGEL 

 

Elias: Começou questionando em qual endereço deveria negociar visto que possui seu 

quadro de aposentados 4819 em grande maioria, ficando em uma situação difícil. 

 CTEEP: Pela empresa foi alegado que a proposta é celebrada 

levando-se em conta seu quadro de colaboradores ativos. Que é feito um jogo de 

números para proporcionar ganho para todos. Completou-se com a informação de que 

pelo menos 90% dos aposentados 4819 devem ganhar abaixo de R$ 12.300,00 e desta 

forma também estariam contemplados com aumento real. 

  



  
 
 
  

   
  

2 - SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DE SÃO PAULO 

 

Celsinho: Ressalta que não iria discutir a proposta neste momento, mas gostaria de que 

a empresa assumisse o compromisso de realizar um estudo sobre a função de Técnico 

de Subestação, visto que estão a muito tempo sendo “massacrados”, “esquecidos” e 

demonstraram principalmente neste momento de crise de que são muito comprometidos.  

 Ressaltou a necessidade deste compromisso, da mesma 

forma que a empresa está realizando com os aposentados.  

 Após as entidades se reunirem por 30 minutos reiniciou sua 

fala alegando que com essa proposta passa a ver uma luz no fim do túnel. Entende que 

algumas coisas estão faltando na proposta da empresa e que é importante para a 

deliberação  dos trabalhadores. Desta forma destaca o estudo de carreira dos técnicos, 

o seguro de vida, e o seguro de veículos, que o sindicato de Bauru já vem falando nas 

reuniões passadas, pois os empregados dirigem veículos caríssimos, que custam 

milhões e devem ter um respaldo. 

 Quanto a PLR destacou que houve avanço, porém faltou 

reajuste na parcela fixa.  

 Referente ao banco de horas, alegou que a empresa já tinha 

retirado da proposta e não havia motivos para retornar com esse pedido. 

 Destacou que outro ponto difícil levar para deliberação é o teto 

e a retirada dos gerentes do reajuste salarial. Informou que em sua base possui diversos 

gerentes e estes também são representados pelo sindicato. 

 Quanto ao ponto eletrônico entende não ser viável a mudança 

e não concorda com a perda da PLR no pedido de demissão. 

 Por estes pontos, o sindicato de SP entende que a proposta 

ainda não está adequada.    

3 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DE SANTOS, 

BAIXADA SANTISTA, LITORAL SUL E VALE DO RIBEIRA – SINTIUS. 

 

Marcio: Ressaltou que era triste ver o resultado que a empresa estava trazendo em uma 

5ª rodada de negociação e gostaria de um esclarecimento em relação à PLR: o porquê 

depositar 15% de peso no PMSO e 25% no Confiabilidade. De onde a empresa traz esses 

números e esses pesos e quais as vantagens disso. 

 



  
 
 
  

   
  

 CTEEP: Explicado que o colaborador precisa se enxergar o 

máximo possível na meta. Desta forma o Confiabilidade, a manutenção N1, o PV e a ENS 

quando ocorre é o empregado “na veia”. Tem um peso maior pois ele possui muito mais 

interação na operação que é “operar e manter” Já o PMSO é para todos, refletindo 

também na ação de todos, seja no descarte de materiais, desperdício, porém é uma meta 

muito mais executiva. O Confiabilidade, é um projeto que envolve troca, reparo, 

manutenção, sendo prioridade este ano.    

 

 Retomando, após a pausa das entidades sindicais, ratifica a 

fala do sindicato de São Paulo.  

 

 Quanto ao reajuste salarial, destacou que o trabalhador possui 

como referência o resultado divulgado no 2º trimestre, com um lucro 289% a mais que o 

mesmo período em 2019, sendo muito ruim quando a empresa apresenta apenas 0,07% 

de aumento real. 

 

 Entende que as demais cláusula apresentadas podem 

avançar mais, sendo irrisório os valores e aumentos apresentados. 

 

 Quanto ao Banco de Horas, alega não ter condições de 

aprovar, visto não ter vantagens para o trabalhador.   

 

 Para a proposta de adequação dos meios de marcação de 

ponto, entende que este não é o momento de se discutir visto que estão tratando as 

questões financeiras predominantemente. 

 

 Finalizou ressaltando que uma empresa no porte da CTEEP 

não deveria estar na 5ª reunião fazendo uma proposta deste tipo, tão baixa. 

 

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA ENERGIA 
HIDROELÉTRICA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 
 

Geraldo Braga: Destacou que as falas dos demais já o contemplou quase que na 

totalidade, a não ser na PLR. 

 Fez uma retrospectiva da PLR na CTEEP, destacando os 

valores gastos antigamente e as mudanças da metodologia a partir de 2014, fruto de um 

acordo judicial de um processo movido pelo sindicato dos engenheiros que queriam uma 

PLR diferenciada, ressaltando que, em seu entendimento, a PLR deve ser igual para 

todos. 



  
 
 
  

   
  

 Ressaltou a MP 749, onde houve a redução de receitas da cia, 

criando-se a PLR com uma parte fixa e outra variável. A partir do ano passado houve 

uma alteração, mantendo-se a parte fixa e mudando a variável de 35% para 40%. 

 Destaca que neste ano  a proposta da empresa não contempla 

os trabalhadores diante do aumento de receita em 289,5% no lucro líquido. Ressaltou 

que esta garantia de uma remuneração somente contempla os autos salários da 

empresa. Com isso, ressalta que deve ser visto também uma fórmula que contemple um 

reajuste nos baixos salário de técnicos e eletricistas, caso contrário não terão condições 

de levar a proposta de PLR para avaliação dos trabalhadores. 

 Ressaltou sobre a garantia dos aposentados terem direito à 

política de emprego, conforme alegações da Ester, antiga gerente de RH. Com isso pede 

igualdade nos direitos, proporcionalidades de PLR e igualdade de tratamento para todos 

que contribuem na empresa. 

  

5 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE NO MUNICÍPIO DE BAURU – SINDLUZ 

 

Eliseu: Destacou a fala do Celsinho, Márcio e Geraldo, solicitando que a empresa 

considere essas ponderações realizados por eles e solicitou uma nova rodada de 

negociação para semana que vem. 

 

6 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Francisco Oiring: Alega que não conseguiu escutar a fala do Celsinho e do Marcio, 

escutando apenas a fala do Márcio. 

 Ressaltou que está contemplado com a proposta, embora 

outros pedidos não tenham sido atendidos. 

 Destacou que tem problemas na proposta, porém também 

destacou que houve muita melhora. Ressaltou que poderiam negociar mais um pouco, 

solicitando que a empresa faça mais uma rodada. 

   

 



  
 
 
  

   
  

7 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

CAMPINAS - STIEEC 

 

Ceccato: Reiterou “com todas as letras”, a fala dos companheiros Celsinho, Marcio e 

Geraldo, destacando que a empresa possui uma “lição de casa” para fazer. 

 Ressaltou que a empresa deve fazer uma nova proposta para 

conversarem na próxima semana, pois teve avanços, retrocessos e retirada de cláusulas. 

Alegou que não deseja ser redundante visto que os demais companheiros foram felizes 

em suas falas.  

 Destacou a rejeição de uma forma única, dos itens que não 

tiveram avanços ou que voltaram para a proposta da empresa. 

 Quanto a PLR , alegou estarem em “pleno” agosto discutindo 

uma PLR que teve início em janeiro, sendo isto um absurdo. 

 Com isso ressaltou novamente que a empresa deve marcar 

nova rodada, rejeitando os itens que não tiveram avanços. 

 

8 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE GERAÇÃO, 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE DO MUNICÍPIO DE MOCOCA 

– SINDERGEL 

 

Oswaldo Passoto: Ratificou as falas do Celsinho, Marcio, Geraldo e Ceccato. Elogiou a 

retrospectiva do Geraldo quanto a PLR, alegando que o fez pensar nos bons tempos. 

 Concordou com os companheiros alegando que empresa 

poderia repensar quanto a proposta e trazer melhorias, marcando uma nova data. 

 Destacou que a proposta pode ter sido boa para os 

engenheiros em certa parte, porém o teto também não é interessante para eles. 

 Destacou ainda os aposentados do 4819, que sofrerão com 

essa proposta. 

 

 

 

 



  
 
 
  

   
  

9 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA ENERGIA 

HIDROELÉTRICA DE IPAUSSU 

 

David: Reiterou e ratificou a fala das demais entidades sindicais que já se pronunciaram. 

 Destacou que hoje ele não está preocupado em falar de 

situações particulares de sua base, mas sim com aquilo que pode afetar todos os 

trabalhadores. 

 Ressaltou que se sente contemplado com todas as falas das 

entidades com referência aos pleitos que devem ser melhorados. 

 Relembrou a fala de um dos negociadores da CTEEP no 

sentido de que a empresa gostaria de resgatar sua história. Destacou que o momento é 

este, que a empresa possui essa chance de fazer e corrigir “algumas bobagens” que 

foram feitas ao longo do tempo. 

 Destacou que o trabalhador da CTEEP, apensar de trabalhar 

em uma empresa de “porte enorme”, vai continuar insatisfeito. 

 
10 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE FIAÇÃO, TRAÇÃO, LUZ E 
FORÇA DE ARARAQUARA - SINDLUZ 

 

Chico Cesar: Reiterou e ratificou a fala do Celsinho, do Marcio e do Geraldo Braga. 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES: 

 

 Elias: Retomando sua fala pelo Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias da Energia Elétrica de Itanhaém, Bertioga, Guarujá, Litoral Sul e Vale do 

Ribeira – SINDERGEL, alegou estar contemplado pela fala de todas as entidades, 

especialmente pela fala do Sr. Geraldo Braga, que abrangeu tudo. 

  

 Ricardo – CTEEP: Solicitada uma pausa de 20 minutos por 

parte da empresa, ao retornar, o Sr. Ricardo passou a explanar sobre a PLR no sentido 

de proporcionalidade. Com isso apresentou um estudo interno da cia, com os níveis de 

cargos da empresa, salários recebidos ao longo do ano, totalizando 13 salários com o 



  
 
 
  

   
  

13º salário e posteriormente demonstrou os desvios salariais entre os níveis, a começar 

pela gratificação de férias e demais recebimentos. 

 Destacou ainda, que embora não saiba da folha salarial dos 

aposentados 4819, acredita que mais de 90% serão contemplados com ganhos reais, 

bem como 100% do quadro da CTEEP. 

  

Geraldo Braga: Destacou que PLR não é salário nem remuneração, segundo a Lei de 

PLR. Ressaltou ainda que Ticket também não é remuneração. 

 Relembrou a época em que parte dos empregados não 

ganhavam cesta básica, destacando que foi o primeiro a defender que todos deveriam 

ganhar. Da mesma forma quando se zerou o desconto do VR/VA tinha sido o primeiro a 

defender a retirada deste desconto. 

 

Paulo Roslindo - CTEEP: Destacou que a proposta apresentada contempla em 100% 

os colaboradores da empresa. Registrou que não consegue mais nenhum avanço na 

proposta.  

Desta forma, sendo a proposta final da ISA CTEEP, solicitou que as entidades sindicais 

levem a proposta para apreciação dos trabalhadores nas próximas semanas.  

  

Claudinei Ceccato: Ratificou a fala das demais entidades, destacando que a empresa 

não pode fazer gestão dos sindicatos no sentido de levar a proposta para apreciação dos 

trabalhadores. 

 

Celsinho – Destacou que as pautas dos sindicatos tinham vários pontos que a empresa 

não levou em consideração. Por outro lado, a empresa destacou que as pautas são 

analisadas em sua integralidade, e realiza-se uma equalização das pautas, montando-se 

uma proposta que possa contemplar todos os colaboradores.      

 

Marcio – Destacou que a empresa trouxe a mesma proposta do início da reunião, 

solicitando desta forma que se destaque todas as melhorias propostas pelas empresas, 

inclusive com o pedido de continuidade da reunião. 



  
 
 
  

   
  

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS DAS ENTIDADES SINDICAIS: 

As entidades sindicais, informaram que a proposta deveria contemplar ainda outros 

pleitos sugeridos pelas entidades ao longo da negociação, tais como: 

✓ Seguro de vida; 

✓ Seguro para veículos especiais; 
✓ Função Acessória para quem dirige veículos especiais; 
✓ Plano de Aposentadoria; 
✓ Que não haja teto salarial; 
✓ Que os gerentes não sejam retirados do reajuste salarial 
✓ Aumento na parte fixa da PLR; 
✓ Aumento real de acordo com os lucros anunciados pela empresa; 
✓ Reajuste do VR e VA com base nos índices da alimentação; 
✓ Inserção das despesas de viagem no ACT; 
✓ Manutenção da PLR para os empregados que pedem demissão; 
✓ Compromisso de estudo do cargo de técnicos de Subestação; 
✓ Nova rodada de negociação; 

 

Esta ata é composta pelo arquivo de PPT onde consta a proposta da empresa, 

apresentada nesta 5ª rodada de negociação.  


