SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO PESADA
INFRAESTRUTURA E AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA O Sindicato dos Trabalhadores Nas
Indústrias da Construção -Pesada - Infraestrutura e Afins do Estado de
São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 62.660.865/0001-31, com sede à
Avenida Cásper Líbero nº 58, 2º andar, Santa Efigênia, São Paulo/SP, CEP
01033-900, por seu presidente Antonio Bekeredjian, com endereço para
correspondência à Avenida Cásper Líbero nº 58, 14º andar, Santa
Efigênia, São Paulo/SP, CEP 01033-900 no uso de suas atribuições,
considerando a necessária adequação das categorias profissionais
contempladas pelas empresas do ramo de sua representatividade, nos
termos das disposições legais e estatutárias e em cumprimento às
Portarias 186/2008 e 326/2013 do MTE, convoca todos os empregados da
categoria representados pelo SINDICATO DOS -TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DA CONSTRUÇÃO PESADA - INFRAESTRUTURA E AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 14 de fevereiro de 2018, à Avenida Cásper Líbero, nº 58 - 2º andar Santa Efigênia - São Paulo/SP, às 9:00 horas em 1ª convocação ou às
10:00 horas em 2ª convocação, com qualquer número de presentes para
deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão, aprovação e
ratificação da proposta da categoria profissional para estender a
representação do Sindicato representante da categoria "Trabalhadores nas
Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de
Terraplenagem em Geral (Barragens, Aeroportos e Canais) e Engenharia
Consultiva, Trabalhadores de empresas que mediante concessão atuam na
exploração, conservação, ampliação e demais serviços atribuídos às
estradas de rodagem, obras de pavimentação de asfalto (pavimento
flexível e rígido, usina de asfalto e de concreto asfáltico),
construção, recuperação, reforço, melhoramentos, manutenção e
conservação de estradas, pontes, portos, barragens, hidroelétricas,
termoelétricas, ferrovias, túneis, eclusas, dragagens, aeroportos,
canais, transportes metroviários, dutos para telefonia e eletricidade e
obras de saneamento, no Estado de São Paulo para "Trabalhadores nas
Indústrias da Construção: de estradas, rodovias pavimentação, obras de
terraplenagem em geral (Barragens, Aeroportos, Canais), inclusive o
aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos, Engenharia
Consultiva; Trabalhadores de empresas que mediante concessão atuam na
exploração, conservação, ampliação e demais serviços atribuídos as
estradas de rodagem, obras de pavimentação de asfalto (pavimento
flexível e rígido, usina de asfalto e de concreto asfáltico) e
construção de praças de pedágios; construção, recuperação, reforço,
melhoramentos, manutenção e conservação: de estradas, auto-estradas,
rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, inclusive
a pavimentação e nivelamento delas, pontes, portos e marinas, inclusive
obras portuárias, marítimas e fluviais (instalações portuárias,

construção de eclusas e canais de navegação, enrocamentos, obras de
dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para
energia elétrica), barragens, estruturas tirantes, hidroelétricas,
termoelétricas, nucleares, eólicas (construção de usinas, estações e
subestações), ferrovias (vias férreas de superfície ou subterrâneas,
inclusive para metropolitanos - preparação do leito, colocação dos
trilhos, eletrificação e etc.), túneis, eclusas, dragagens, aeroportos,
inclusive suas pistas e nivelamento, canais (obras de irrigação),
transportes metroviários, dutos para telefonia e eletricidade, inclusive
construção e manutenção de represas, estações e redes (obras para
geração e distribuição de telecomunicações e energia elétrica),
inclusive serviço de eletrificação rural, obras de saneamento:
construção e manutenção de redes de coleta de esgoto (oleodutos,
gasodutos, minerodutos), inclusive interceptores e de estações de
tratamento e bombeamento de esgoto e construção e manutenção de redes de
abastecimento de água tratada (reservatórios de distribuição, estações
elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média
distância e redes de distribuição de água), galerias pluviais,
instalação de barreiras acústicas, sinalização com pintura em rodovias e
aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego e
semelhantes, construção de emissários submarinos e instalações de cabos
submarinos, montagem de instalações industriais e de estruturas
metálicas, obras de montagens de instalações industriais (tubulações,
redes de facilidades: refinarias, plantas de indústrias químicas,
serviços de soldagem de estruturas metálicas, montagem de estruturas
metálicas e permanentes), construção de instalações esportivas e
recreativas (pistas de competição quadras esportivas, piscinas olímpicas
e etc.), obras de contenção, construção de cortinas de proteção de
encostas e muros de arrimos, demolição e preparação de canteiros de
obras, conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e
compactação de terras, necessária à realização de obra, drenagens do
solo destinado à construção, rebaixamento de lençóis freáticos,
instalações elétricas, instalações, alteração, manutenção e reparo de
sistema de prevenção contra incêndio, montagem e instalação de sistemas
e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, rodovias,
ferrovias, portos e aeroportos, perfuração e construção de poços de
água, revestimento de tubulações, obras de acabamento e de fundações,
trabalhos de superfície, urbanização e pavimentação em vias urbanas,
ruas, praças, calçadas e locais para estacionamentos de veículos,
sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para
estacionamento de veí- culos, construção de obras de arte especiais e
construção e recuperação de viadutos, elevados e passarelas, com
abrangência estadual e base territorial no Estado de São Paulo"; b)
Assuntos Gerais. São Paulo, 2 de janeiro de 2018. ANTONIO BEKEREDJIAN
Presidente do Sindicato

