
De acordo com o Estatuto do sindicato, 
artigos 27° e 28°, os cargos que com-
põem a diretoria Administrativa, Secre-
tarias Regionais e Conselho Fiscal são:

Diretoria Executiva:
Presidente;
Vice-Presidente;
Secretário Geral;
1º Secretário Geral;
Secretário de Administração e Finan-
ças;
1º Secretário de Administração e Fi-
nanças;
Secretário de Formação Sindical;
1º Secretário de Formação Sindical
Secretário de Imprensa e Comunica-
ção;

1º Secretário de Imprensa e Comuni-
cação;
Secretário de Assuntos Sócio-Cultu-
rais;
1º Secretário de Assuntos Sócio-Cul-
turais;
Secretário dos Aposentados;
1º Secretário dos Aposentados;
Secretário de Saneamento e Políticas 
Públicas;
1º Secretário de Saneamento e Políticas 
Públicas;
Secretário de Saúde e Segurança do 
Trabalhador;
1º Secretário de Saúde e Segurança do 
Trabalhador;
Secretário de Políticas Sociais;
1º Secretário de Políticas Sociais. 
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Eleições acontecem dias 06 e 07/11/2007
O SINTAE, agora denominado SINTA-

EMA/SC, através da Comissão Eleitoral 
convoca todos/as os/as associados/as 
para participar do processo eleitoral que 
será realizado nos dias 06 e 07 de novem-
bro deste ano. Todo/a associado/a tem 
o direito de votar e ser votado. Todos/as 
aqueles/as que desejarem candidatar-se 
à diretoria do SINTAEMA/SC deverão fa-
zer através de chapas, conforme quadro 
abaixo.  Participe  de mais esse momento 
da vida democrática do sindicato.

É eleitor
Conforme o artigo 74°, na seção II do 

presente estatuto, é eleitor todo associa-
do que, na data da eleição, tiver:

a) Três meses de inscrição no quadro 
social;

b) Estiver em dia com as mensalidades 
até 30 (trinta) dias antes da publicação do 
edital de convocação das eleições;

c) Estiver no gozo dos direitos Sindi-

cais conferidos neste Estatuto.
Parágrafo único – É assegurado 

o direito de votar ao associado desempre-
gado a 03 (três) meses, desde que tenha 
sido sócio do sindicato pelo menos 06 
(seis) meses antes da demissão e em dia 
com os deveres de associado.

Candidaturas
Conforme o artigo 75°, na seção III 

do presente estatuto, candidaturas, ine-
legibilidade e investiduras em cargos do 
sistema diretivo, poderá ser candidato 
o associado que, na data da realização 
da eleição em primeiro escrutínio, tiver 
mais de 03 (três) meses de inscrição no 
quadro social do Sindicato e ser maior 
de 16 (dezesseis) anos na data da eleição 
e estiver em dia com as mensalidades e 
débitos com a tesouraria do SINTAEMA-
SC, até a inscrição da chapa do processo 
eleitoral.

Secretarias Regionais:

a)Secretário Regional Extremo Sul;
b) Secretário Regional Sul;
c) Secretário Regional Vale do Itajaí;
d) Secretário Regional Alto Vale Itajaí;
e) Secretário Regional Norte;
f ) Secretário Regional Planalto Norte;
g) Secretário Regional Planalto;
h) Secretário Regional Meio Oeste;
i) Secretário Regional Oeste;
j) Secretário Regional Extremo Oeste.
 (Todos os cargos de Sec. Regionais têm 
suplência)

Conselho Fiscal:
Cinco titulares e cinco suplentes

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA ESTADUAL DO SINTAEMA/SC

Comissão Eleitoral
De acordo com o Estatuto do SIN-

TAEMA/SC, capítulo VI, do Processo 
Eleitoral, a Comissão Eleitoral leva ao 
conhecimento dos/as associados/as 
que se encontra aberto o prazo de 
registro de chapas para a eleição da 
nova diretoria do SINTAEMA/SC (triê-
nio 2008/2010). O período de registro 
de chapas é de 30 (trinta) dias a partir 
do Edital de Convocação das Eleições, 
publicado dia 21 de agosto no jornal A 
Notícia, portanto até 20 de setembro. 
Conforme aprovado em Assembléia 
Estadual da categoria, a eleição no 
SINTAEMA/SC acontecerá nos dias 06 e 
07 de novembro de 2007.

Titulares: Suzete Oliveira Antu-
nes, Maria de Lourdes Roussenq dos 
Santos e João Bruno Gonçalves.

Suplentes: Oscar Júnior Pedra, 
Sandra Regina Viana e Luiz Carlos Alves 
Libanio.

PROCESSO ELEITORAL


