
Edital 01/2023

SINDSEMP-RJ

Assembleia Geral Extraordinária(AGE) — SINDSEMP-RJ
09/03//2022 – 09h

O Presidente do SINDSEMP-RJ, no uso de suas atribuições estatutárias,
CONVOCA a categoria para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, de forma
virtual, por meio da plataforma Zoom, no próximo dia 09 de março de 2023, às 9h
em primeira convocação e, às 9h15, em segunda e última chamada, com
qualquer número de sindicalizados que estejam em dia com suas obrigações
pecuniárias e no pleno exercício de seus direitos, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:

1. Informes
2. Eleição de delegados para representar o SINDSEMP-RJ na Plenária Nacional

ordinária da FENAMP que ocorrerá de 26 a 28 de março de 2023
3. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal referente às contas do

SINDSEMP-RJ;



Edital 01/2023

ASSEMPERJ

I Assembleia Geral Extraordinária(AGE) — ASSEMPERJ
09/03/2022 – 09h15

O Presidente da ASSEMPERJ, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA
a categoria para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, de forma virtual, por
meio da plataforma Zoom, no próximo dia 09 de março de 2023, às 9h15m em
primeira convocação e, às 9h30m, em segunda e última chamada, com qualquer
número de associados que estejam em dia com suas obrigações pecuniárias e no
pleno exercício de seus direitos, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Informes
2. Aprovação das contas da 1º Sem/2022 - ASSEMPERJ
3. Análise de conjuntura para 2023
4. Informe sobre andamento das pautas em negociação
5. Encaminhamentos sobre o desempenho de atividade eleitoral pelos

servidores do  MPRJ
6. Discussão de proposta sobre nova regulamentação da GED ( a partir

de que parâmetro)
7. Extensão de auxílio saúde e educação para servidores do GAP e CSI

Alterações na resolução do auxílio educação
8. Definição de pautas prioritárias 2023/1ºSem


		2023-03-01T17:40:24-0300
	VINICIUS ZANATA ALVES LOBO:10525446737


		2023-03-01T17:40:59-0300
	VINICIUS ZANATA ALVES LOBO:10525446737




