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SINDICATO É PRA LUTAR

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ
FUNDADO EM 28/11/1988

CNPJ 80.892.177/0001-89

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SISMMAR - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
MARINGÁ SISMMAR, por sua Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições,
neste ato representado por sua Presidente - Sra. Priscila Guedes da Luz, nos
termos dos Artigos 2º, V,XII, 17º, I, VI e VIII, 70º e 76º do Estatuto da entidade e
considerando a excepcionalidade da pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
convocam os(as) servidores(as)/trabalhadores(as) públicos celetistas(CLT)
municipais de Maringá para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL a ser realizada, de forma permanente e sem
interrupções, no dia 15 de março de 2021, com início às 18h00 em primeria
chamada e, em segunda chamada às 18h30, para deliberarem sobre a pauta
abaixo descrita.
O quorum de decisão da Assembleia Geral será de: em primeira convocação, de
no mínimo 1/3 (um terço) dos filiados; em segunda convocação, trinta minutos
após, com qualquer número dos presentes virtualmente e que registrarem seus
votos.
A assembleia realizar-se-á, excepcionalmente, na modalidade virtual,
considerando a situação de pandemia em virtude do coronavírus (COVID-19) e
as medidas adotadas pelos órgãos públicos que determinam o isolamento social
e proíbem aglomerações, bem como observando a legislação vigente.
Nos dias e horários indicados para o início da assembleia e votação, o(a)
servidor(a)/trabalhador(a) público(a) celetista(CLT) deverá acessar o link que
será divulgado no site oficial da entidade nesta data, bem como em suas
mídias digitais, a partir de qualquer computador, tablet ou aparelho celular com
acesso à internet, indicar sua MATRÍCULA e, assim, participará dos debates,
deliberações e votação.
As deliberações serão realizadas em assembleia virtual, de forma eletrônica, com
consulta on-line através dos meios disponibilizados pela entidade sindical, que
é de amplo acesso à categoria celetista, formada/composta pelos(as)
servidores(as)/trabalhadores(as) que ingressaram pelo regime celetista
(CLT) e que também conterá os documentos e conteúdos necessários às
deliberações pautadas.

AVENIDA PAISSANDU, 465 – V. OPERÁRIA – FONE (44) 3269 – 1782 – MARINGÁ – PR
E-MAIL: sismmaroficio@gmail.com

SISMMAR

SINDICATO É PRA LUTAR

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ
FUNDADO EM 28/11/1988

CNPJ 80.892.177/0001-89

A assembleia virtual e as deliberações da categoria profissional versa sobre as
pautas que tratam das Reivindicações (Gerais e Específicas) relativamente
i
as PAUTAS DAS CAMPANHAS SALARIAIS 2019/2020 e 2020/2021 dos
Servidores(as)/Trabalhadores(as) Públicos(as) Celetistas do Município de
Maringá e VOTAÇÃO/APROVAÇÃO DO ACT-ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO 2019/2020 e ACT-ACORDO COLETIVO DE TRABLAHO
2020/2021, que estão sendo discutidas com base nas demandas elencadas na
última campanha e reivindicações sugeridas pela categoria através dos debates
nos locais de trabalho relizados ao longo dos últimos anos, diálogos e eventos
realizados nas redes virtuais oficiais da entidade sindical, entre outras, serão
realizadas em ambiente virtual e iniciada às 18h00 do dia 15 de março de 2021
em primeria chamada, com o quórum previsto no Estatuto, e em segunda
chamada que será realizada às 18h30, com qualquer número, para apresentação
das reivindicações das PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA
SALARIAL 2019/2020 e 2020/2021 e VOTAÇÃO/APROVAÇÃO DOS ACTACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 e ACT-ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO 2020/2021, com VOTAÇÃO VIRTUAL iniciando-se às 20h00
do dia 15 de março de 2021 e com encerramento às 12h00 do dia 17 de
março de 2021; tendo a seguinte PAUTA:

A) Realização de informes das Reivindicações (Gerais e Específicas)
que comporão as PAUTAS DAS CAMPANHAS SALARIAIS
2019/2020 e 2020/2021 E VOTAÇÃO/APROVAÇÃO DO ACTACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 2019/2020 e ACTACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 2020/2021, DOS(AS)
SERVIDORES(AS)/TRABALHADORES(AS) CELESTISTAS (CLT)
DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, versando sobre as pautas que tratam
das Reivindicações (Gerais e Específicas), já discutidas nos locais
de trabalho e disponibilizadas em ambiente virtual, em base a
discussões a última campanha salarial, diálogos e debates
realizados com a categoria dos Serviores Públicos de
Municipais de Maringá (abrangendo os servidores/trabalhadores
que ingressaram pelo regime celetista), entre outras, todas
devidamente compiladas e divulgadas;

B) Aprovação das PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES (GERAIS E
ESPECÍFICAS) DA CAMPANHA SALARIAL 2019/2020 e
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CAMPANHA
SALARIAL
2020/2021
DOS
SERVIDORES(AS)/TRABALHADORES(AS)
PÚBLICOS(AS)
CELETISTAS (CLT) DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ;

C) APROVAÇÃO/VOTAÇÃO DO ACT-ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO 2019/2020 e ACT-ACORDO DE TRABALHO
2020/2021
DOS
SERVIDORES(AS)/TRABALHADORES(AS)
PÚBLICOS(AS) CELETISTAS(CLT) DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ;
D) Aprovação de Assembleia Virtual Permanente
enquanto
perdurarem os desdobramentos das Campanhas Salariais
2019/2021;
Maringá, 11 de março de 2021.

Priscila Guedes da Luz
Presidente do SISMMAR SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ
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