EDITAL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SASP, usando dos poderes
que lhe confere o estatuto social, convoca à todas as advogadas e advogados empregadas(os) da
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, para comparecerem à
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se virtualmente na plataforma Zoom, no endereço
eletrônico com acesso no passo a passo abaixo especificado, transmitida em ambiente eletrônico pela rede
mundial de computadores INTERNET, no próximo dia 03 DE MARÇO DE 2021 ÀS 18:00 horas em primeira
chamada, e as 18:30 horas em segunda chamada.

O encaminhamento da assembleia virtual e direção dos trabalhos eletrônicos serão de responsabilidade do
Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo - SINTAEMA,
Avenida Tiradentes, nº 1323 no Bairro Ponte Pequena, neste Município e Capital de São Paulo.

A Assembleia Geral Extraordinária terá a finalidade de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Estipulação de pauta de reivindicações para efeito de firmar convenções e ou Acordo Coletivo de
Trabalho para renovar os hoje vigentes;
2) Concessão de poderes à Diretoria da entidade para entabular negociações, celebrar acordos ou
convenções ou mesmo suscitar dissídio coletivo;
3) Discussão sobre a contribuição assistencial ao sindicato da classe;
4) Autorização para que o Sindicato recorra à Mediação e Arbitragem;
5) Manter a assembleia em caráter permanente até a finalização de todas as negociações salariais;
6) Encaminhamentos;
7) Assuntos gerais.
Para a advogada ou advogado participar da assembleia, bastará acessar a plataforma virtual Zoom, para
tanto deverá seguir o passo a passo abaixo e informar um e-mail pessoal, pois não se recomenda a
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utilização do e-mail corporativo da Sabesp. O e-mail que for informado, deve ser o mesmo no momento
do registro na plataforma Zoom, como na inscrição para participar da assembleia virtual.

Se não possuir um e-mail em seu nome, você poderá usar um e-mail de seu filho ou esposa/marido, pois o
importante para ingressar na assembleia eletrônica é que o e-mail seja pessoal, e possibilite que você
tenha acesso à plataforma Zoom e receba o link de participação da assembleia virtual.
Passo a passo:
1 – Baixe o Zoom em seu celular: http://bit.ly/SintaemaZoomAndroid http://bit.ly/SintaemaZoomApple
2 – Faça seu registro na plataforma eletrônica Zoom.
3 – Inscreva-se no endereço eletrônico para participar:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctduCtqj0iG9CW2Z5B2kTHy1qlqVKD-MAn

Os links individuais e intransferíveis serão enviados para o e-mail informado na sua inscrição.
Não compartilhe seu link, ele é vinculado aos seus dados informados na inscrição.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

Fábio Roberto Gaspar
Presidente
A luta continua!
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