
 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Presidente do SINDISEAB - Sindicato Estadual dos Servidores da Agricultura, Meio Ambiente, 
Fundepar e Afins, no uso de suas atribuições legais e em atendimento às disposições estatutárias, 
artigos 13º e 14°, alíneas "f" e "b", respectivamente, CONVOCA os membros da Diretoria Executiva 
Estadual para: 
 
I - Reunião de Direção Estadual no dia 06 de fevereiro de 2019, das 14h00 às 17h00, na Sala de 
reuniões do SINDISEAB, Curitiba, para tratar da seguinte pauta:  
 
1) Plano de atividades 2019: 
 
- Debater, deliberar e organizar calendário de reuniões regionais com sindicalizados, aposentados e 
terceirizados nos meses de fevereiro e março para debater a pauta de reivindicação, com ênfase na data-
base, paranáprevidência, concurso público, e eleição do sindiseab, em preparação para o Encontro 
Estadual. 
 
- Debater, deliberar sobre o calendário das principais atividades para 2019: 
 
2) Eleições do SINDISEAB para Gestão 2019-2022:  
 
- Debater, deliberar e compor a chapa da atual Direção Estadual que concorrerá o pleito eleitoral para 
Gestão 2019-2022. 
 
- Debater, deliberar sobre os eixos da proposta de trabalho da chapa para 2019-2022. 
 
Obs: É facultada a participação dos dirigentes regionais que quiserem e puderem participar da reunião 
mediante comunicação à Direção Estadual para orçamento e autorização das despesas. 
 
II - Reunião de Direção Estadual no dia 07 de fevereiro de 2019, das 08h30 às 13h30, no Auditório da 
APPSindicato, Avenida Iguaçu, 880, Curitiba, para tratar da seguinte pauta:  
 
1) Planejamento de ações do FES: 
8h30 – Análise de conjuntura e construção de cenários. 
10h – Desafios (trabalho em grupo/tarjetas). 
10h30 – Unidade dos desafios. 
11h – Como fazer (grupos/tarjetas)? 
11h30 – Plenária Final. 
12h30 – Encaminhamentos. 
13h30 – Encerramento. 
 
Fica sem efeito a convocação anterior. 
 
Curitiba, 31 de janeiro de 2018. 
 
Donizétti Aparecido Rosa da Silva 
Presidente do SINDISEAB 
Gestão 2016-2019 
 


