
ASSEMBLEIA VIRTUAL - WWW.SINTRASP.COM.BR

NOSSO SINDICATO realiza a partir das 
15 horas de 22 de abril, votação virtual 
no - www.sintrasp.com.br - para sa-
ber se os Servidores aceitam ou não os 
11% de reajuste linear oferecidos pelo 
Governo Municipal. 

Para votar, É NECESSÁRIO PERTENCER 
ao quadro de funcionário público mu-
nicipal de Osasco, e inserir os DADOS 
OBRIGATÓRIOS, como nome, matrícu-
la, local de trabalho, e-mail e whatsapp.

O objetivo desta VOTAÇÃO VIRTUAL, 
que estará liberada até às 17 horas de 
25 de abril, é alcançar o maior núme-
ro de Servidores, em razão de nem to-
dos poderem comparecer às assembleias 

presenciais. Sem dúvida, a vontade do co-
letivo vai prevalecer. IMPORTANTE: só 
será computado o seu primeiro voto, ou 
seja, não adianta votar mais de uma vez! 

RESPONDA SE ACEITA 
OU NÃO A PROPOSTA DO 

GOVERNO MUNICIPAL 

VOTE NO SITE - WWW.SINTRASP.COM.BR PARTICIPE!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região, 
com sede à rua José Bacarelli, nº 109, Vila Campesina, na cidade de Osasco - SP, inscrito sob CNPJ: 59.045.054/0001-
16, neste ato representado por seu presidente, que no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através deste 
convoca todos os servidores no município de Osasco, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, em am-
biente VIRTUAL no sitio www.sintrasp.com.br, iniciando-se às 15 horas de 22 de abril de 2022 e encerrando-se às 
17 horas do dia 25 de abril de 2022, visando atender e alcançar o maior número possível de servidores para deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação ou não da proposta de 11% de aumento linear para toda ca-
tegoria, apresentada pelo Poder Executivo referente à data base exercício 2022. Durante o período de permanência 
da assembleia os servidores deverão votar na opção desejada, aprova (sim) ou reprova (não) a proposta do empre-
gador público. Osasco, 18 de abril de 2022. Jessé de Castro Moraes - Presidente.


