SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,

PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE FUNDAÇÕES ESTADUAIS DO RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE CONTINUAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE FUNDAÇÕES ESTADUAIS DO RIO
GRANDE DO SUL - SEMAPI, entidade sindical de primeiro grau, com sede na Travessa
Alexandrino de Alencar, 83, em Porto Alegre/RS, no uso das atribuições que as leis em
vigor e o seu Estatuto lhe concedem, convoca os trabalhadores, em especial os seus
associados do SEMAPI, empregados do Setor Público - Fundações Estaduais, UERGS
e EGR - para a continuação da Assembleia Geral Extraordinária iniciada em data de 22 de
maio de 2019, em reunião excepcionalmente virtual, a ser realizada no dia 22 de junho,
com início às 14h em primeira chamada, com duração prevista para 2 (duas) horas, por
MEIO ELETRÔNICO DE VÍDEO CONFERÊNCIA, através da Plataforma ZOMM, a ser
disponibilizado posteriormente pelas mídias oficiais do sindicato, grupos do fórum de
representação de base e também através dos e-mails cadastrados no sindicato, no dia da
assembleia no turno da manhã, com quórum verificado imediatamente e, não havendo a
quantidade estatutária de trabalhadores logados, será aberta e realizada às 18h30min, em
segunda chamada, com qualquer número de trabalhadores logados, devendo ser
encerrada às 20h30min, mantida a Ordem do Dia original ainda em aberto e,
especialmente, para apreciar e deliberar sobre:
1. a realização da assembleia Virtual suprindo a omissão estatutária quanto às condições
de convocação e realização de Assembleia em Estado de Calamidade Pública, aprovar a
prática das assembleias virtuais até o término da negociação coletiva e esgotamento da
respectiva pauta e ordem do dia;
2. a proposta apresentada pelo GAE e empregadoras para os respectivos acordos
coletivos de trabalho relativos à data-base 2019 (2019/2020) durante a mediação que vem
sendo feita perante o TRT4;
OBSERVAÇÃO: Registra-se que a deliberação sobre os itens da ordem do dia serão por
aclamação, com manifestação e registro dos votos contrários no chat da referida
Assembleia.
Porto Alegre, 17 de junho de 2020.
Geni Veiga Coimbra
Diretoria Colegiada do SEMAPI/RS
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