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O
s servidores públicos do 

SAMAE de São Francisco 

do Sul reuniram-se nesta 

última segunda-feira, 30 de junho 

de 2008, na sede do Grêmio Re-

creativo dos servidores do SAMAE 

em assembléia  extraordinária 

e deliberativa com os seguintes 

objetivos:  aprovação da pauta de 

reivindicação 2008/2009 e eleição 

do representante sindical e seu res-

pectivo suplente. 

Na assembléia estavam presentes 

e conduzindo os trabalhos os dire-

tores do SINTAEMA José Oliveira Ma-

fra, Gilso Barcellos e Anderson Nasci-

mento Cidral. Os trabalhos seguiram 

dentro da normalidade, apesar de 

algumas discussões mais calorosas 

em certos momentos, o que é nor-

mal e salutar para se alcançar um 

ponto de convergência, a pauta foi 

aprovada por unanimidade. 

Quanto à escolha do representante 

sindical e seu suplente os trabalhos 

seguiram com naturalidade, já que 

o representante titular Anderson 
Nascimento Cidral  já es-

t a v a  r e f e r e n d a d o  p o r  r e u

niões anteriores a esta assem-

bléia e já estando à frente dos 

trabalhos sindicais, sua dedicação e 

espírito de liderança já o quali* cava 

com destaque para o cargo. 

O nome do suplente também sur-

giu naturalmente em consenso entre 

os presentes, sendo  escolhido o ser-

vidor Orlando José da Silva, 

companheiro também valoroso  que  

trabalha como leiturista e botou seu 

nome à disposição demonstrando 

o entendimento que a unidade e a 

disposição em se dedicar em prol 

de uma causa é o melhor  caminho 

para se construir bons  resultados 

para todo o conjunto de trabalha-

dores. 

  Assim, foram referendados, apro-

vados e votados por unanimidade 

o representante sindical Anderson 

Nascimento Cidral e seu suplente 

Orlando José da Silva.  

De agora em diante, a ordem é 

manter a unidade e o espírito de luta 

para podermos fechar um bom ACT  

2008/2009 para a categoria, garan-

tindo direitos, benefícios e melhores 

condições de trabalho e de vida aos 

trabalhadores. Até o dia 15 de julho 

o SINTAEMA encaminhará ofício à 

Diretoria do SAMAE dando prosse-

guimento às tratativas para efetivar 

as negociações do ACT 2008/2009.
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SAMAE SÃO FRANCISCO DO SUL

PAUTA É APROVADA
Trabalhadores já têm seus representantes sindicais

Assembléia da categoria


