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DEMOCRATIZAR E APERFEIÇOAR O ESTATUTO DO SINTAE
PARA AVANÇAR NA ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA

O estatuto do sindicato, resguardando as 
devidas proporções, é como se fosse a consti-
tuição. É a lei maior da nossa Entidade. Para 
isso, precisa ter critérios claros e democráticos. 
O estatuto de uma entidade regulamenta a for-
ma de organização da mesma. É a democracia 
dos trabalhadores.

Nosso estatuto foi alterado parcialmente 
em 1992. Nos capítulos que trata da adminis-
tração e do processo eleitoral do sindicato, já 
está bem democrático. Entretanto, os outros 
artigos que tratam da representação, dos ob-
jetivos, dos direitos e deveres dos associados, 
são muito antidemocráticos, frutos da ditadura 
militar. Nesta época, era obrigatório que os 
estatutos fossem padrão. As diretorias eleitas 
no SINTAE, especialmente a partir de 1987, 
desconsideraram esta parte autoritária e pro-
curaram fazer uma gestão mais democrática.

Há muito tempo, uma de nossas propostas, 
tratando-se de eleições sindicais, é promover a 
alteração do estatuto. Infelizmente, por várias 
razões, sobretudo pelas inúmeras tarefas como 
campanhas salariais, demissões, municipaliza-
ções, privatizações etc, não foi possível iniciar 
esta discussão antes.

As principais questões que merecem altera-
ções estarão em debate para que a categoria 
analise e discuta nas Assembléias Regionais 
e, principalmente na Assembléia Estadual. 
Para começar o debate, o SINTAE está apre-
sentando uma proposta inicial, que pode ser 
alterada no todo ou em parte.

Essa proposta é fruto do acúmulo de discus-
sões no Movimento Sindical, debatido e deli-
berado nas reuniões de diretoria estadual do 
SINTAE nos dias 30/11/2006 e 19/01/2007.

1. NOME –  de SINTAE para SINTAEMA-SC/ 
Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e 
Meio Ambiente de Santa Catarina;

2. REPRESENTAÇÃO – ampliar a represen-
tação do sindicato: passar a representar os traba-
lhadores dos serviços de água, esgoto sanitário, 
resíduos sólidos, na fiscalização, recuperação 
e preservação do meio ambiente nas empresas 
públicas e privadas da esfera estadual, municipal 
e trabalhadores terceirizados nesse setor.

3. OBJETIVOS DO SINDICATO - Este 
capítulo, que trata da defesa dos interesses dos 
trabalhadores, está completamente defasado. É 
preciso representar o ponto de vista dos interes-
ses específicos e gerais dos trabalhadores, dar 
um caráter classista ao estatuto;

- Atender os interesses e direitos individuais e 
coletivos da categoria e da classe trabalhadora, 
bem como elevar a consciência política, cultural 
e social, buscando formas de melhor organizar e 
mobilizar os trabalhadores. São nossos maiores 
desafios.

4. DIREITOS E DEVERES – Ampliar os 
direitos dos trabalhadores associados à entidade 
e os deveres estarão expressos de forma clara e 
objetiva. A minoria segue o que a maioria decidir. 
É a democracia dos trabalhadores.

- Ampliar a participação dos/as trabalhadores/
as incluindo os/as sócios/as desempregados/as 
por um período de 6 (seis) meses;

Síntese das principais questões que 
estão sendo propostas alterações:



Nota de repúdio: 

5. DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS 
- A proposta é instituir o congresso da categoria, 
como instância máxima deliberativa.

- Ampliação e democratização das instâncias 
deliberativas, que são:

§ Congresso da categoria;
§ Assembléia Geral;
§ Diretoria Plena;
§ Diretoria Executiva;
§ Conselho de Representantes Sindicais;
§ Conselho Fiscal.

6. DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICA-
TO - Não altera de forma significativa a atual 
estrutura, pois já é relativamente democrática. 
Estamos propondo a fusão de algumas secre-
tarias, mantendo as secretarias regionais, tal e 
qual ao estatuto atual. Propomos também a fu-
são da secretaria de finanças e administração, a 
criação da secretaria de saneamento e políticas 
públicas e a secretaria de saúde do trabalhador 
e de políticas sociais, que engloba a questão de 
gênero, raça, etnia e das minorias discriminadas. 
Uma defasagem que temos na organização da 
nossa categoria.

7. CONSELHO DE REPRESENTANTES 
SINDICAIS DE BASE - Além da direção do 
sindicato, propomos eleger por local de trabalho 
com mais de dez trabalhadores, um representan-
te, com os mesmos direitos e deveres da diretoria 
do sindicato. Este conselho terá caráter consul-
tivo e visa auxiliar a diretoria na organização, 
formação e mobilização da categoria;

8. DO PROCESSO ELEITORAL – Redu-
ção de dois anos para seis meses para que o 
associado tenha direito de votar e ser votado;

9. ELEIÇÃO – O processo eleitoral dar-se-á 
por chapas, prevendo a possibilidade de segun-
do turno, apenas se houver empate entre as cha-
pas mais votadas. Atualmente prevê o segundo 
turno caso tenha mais de duas chapas.

10. VIGÊNCIA - o novo estatuto entrará em 
vigor a partir da aprovação pela Assembléia 
Estadual.

11. NOTA - Como não foi possível realizar 
as alterações do estatuto nos anos anteriores 
e considerando que em 2007 haverá eleições 
no SINTAE, para que não haja quaisquer ale-
gações de mudança da regra do jogo a pouco 
tempo das eleições, a eleição deste ano poderá 
ser regida nos moldes do atual estatuto. Assim, 
os capítulos que tratam do processo eleitoral 
entrarão em vigência a partir de janeiro de 
2008.

A categoria novamente é chamada a parti-
cipar desse processo de discussão e delibera-
ção para que possamos realizar de forma mais 
democrática possível as alterações em nosso 
estatuto. 

Neste sentido, estaremos disponibilizando 
no site do sindicato www.sintae.org.br a ínte-
gra do atual estatuto e da nova proposta, para 
que todas/as possam analisar e apresentar 
suas opiniões e sugestões.

A proposta é discutir com a categoria através 
de reuniões, assembléias regionais, boletins e, 
finalmente, deliberar em Assembléia Estadual 
até o mês de abril/2007.

Na superintendência Norte/Vale os tra-
balhadores vêm sofrendo imposições uni-
laterais por parte da “chefe” Sônia Regina 
Strey e do seu “colaborador” Arnito Scheidt. 
Impõe aos colegas jornadas de trabalho que 
desrespeitam o ACT, a legislação trabalhista 
e os regulamentos internos.

A autoritária, prepotente e totalmente 
despreparada para a chefia, age com função 
“policialesca”, desrespeitando e punindo 
os trabalhadores que não acatarem suas 
práticas abusivas, transformando o local 
de trabalho em ambiente de medo e inse-
gurança.

Repudiamos com veemência essas posi-
ções de ataques aos/as trabalhadores/as.

Solicitamos a direção da CASAN providên-
cias urgentes no sentido que advertir estes 
impostores, afim de, no mímino, respeitarem 
os direitos dos/as trabalhadores/as.

Filie-se ao SINTAE e cadastre seu e-mail no 
site www.sintae.org.br


