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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ESTADUAL

Participe! Quem luta, conquista!

 Pelo presente EDITAL, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ES-
GOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SINTAEMA-SC) con-
voca todos os trabalhadores nos órgãos e empresas públicas, de economia mista 
e privada, nas autarquias, indústrias e fundações do setor de captação, trata-
mento, distribuição e abastecimento de água, no controle de vetores, da coleta e 
tratamento de esgoto sanitário e resíduos sólidos e na fiscalização, recuperação 
e preservação do meio ambiente na base territorial do Estado de Santa Catarina, 
em pleno gozo de seus direitos sindicais, para comparecerem à ASSEMBLEIA ES-
TADUAL, a ser realizada em FLORIANÓPOLIS, na Praça Tancredo Neves (Praça da 
Bandeira), Centro, Florianópolis/SC, dia 29 de julho de 2016, 1ª convocação às 
13h30min e 2ª convocação às 14h, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia:  1) Eleição da Comissão Eleitoral para coordenar o processo eleitoral da En-
tidade; 2) Datas para realização das eleições para renovação da Diretoria, Secre-
tarias Regionais e Conselho Fiscal do Sindicato, com seus respectivos suplentes; 
3) Lançamento da Campanha Contra a Terceirização; 4) Ações nas lutas gerais 
contra a redução de direitos dos trabalhadores. As deliberações serão tomadas 
por maioria de votos em relação ao total de associados em primeira convocação 
ou em segunda convocação por maioria dos votos dos presentes, tudo conforme 
artigo 23º do estatuto social da entidade sindical. Florianópolis, 20 de julho de 
2016 – José Oliveira Mafra - Presidente  


