
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO PARA DELEGADO SINDICAL DA EAED- EMPRESA DE ÁGUA E 

ESGOTO DE DIADEMA  

 
Nos termos do regulamento de Delegado Sindical, do estatuto Social do Sintaema e do 

Acordo Coletivo em vigência, faço saber aos que este edital lerem ou dele tomarem 

conhecimento que no dia 20 de agosto de 2015,, serão realizadas ELEIÇÕES PARA 

DELEGADO SINDICAL  da Empresa de Água e Esgoto de Diadema - EAED através 

de urna itinerante na Rua Érico Veríssimo, 85, Parque Real – Diadema – SP e na  Rua 

Amélia Eugenia, 397  (Poupa Tempo Diadema). As inscrições poderão ser feitas 

pessoalmente no período dos dias  27 a 31 de julho de 2015  na Secretaria Geral da 

sede do Sindicato, sito a Avenida Tiradentes, 1323, Ponte Pequena, São Paulo-SP ou 

através de carta registrada com AR ou ainda via fax (11- 3329.2507), obedecendo 

rigorosamente o prazo De inscrição. Para concorrer ao pleito o critério é ser maior de 

18 (dezoito) anos e associado ao SINTAEMA há, no mínimo, um ano no momento da 

eleição.  A secretaria do Sindicato funcionará no decorrer do prazo para as inscrições 

das 09:00 às 17:00 horas (exceto aos sábados, domingos e feriados), onde os 

interessados obterão informações de todo o processo eleitoral, recebimento da inscrição 

e fornecimento do correspondente recibo.  Após as inscrições dos candidatos, será 

constituída a Comissão eleitoral que conduzirá o processo, inclusive quaisquer 

impugnações, composta pelo SINTAEMA. Eventual impugnação de candidatura deverá 

ser apresentada somente por escrito, assinada por 5 (cinco) eleitores no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da publicação da relação dos candidatos inscritos que ocorrerá no 

dia 03 de agosto de 2015. Em caso de empate entre os candidatos, será considerado 

eleito aquele que estiver mais tempo sindicalizado A apuração será realizada no mesmo 

dia na Rua Érico Veríssimo, 85, Parque Real – Diadema, em seguida ao término da 

votação. São Paulo, 27 de julho de 2015. 

 

RENE VICENTE DOS SANTOS 

Presidente 

 


