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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
          
No uso das atribuições que me conferem o Estatuto e as leis em vigor, convoco a todos os 

associados do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 

ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE FUNDAÇÕES 

ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL – SEMAPI, para ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA – ELEITORAL, que ocorrerá de forma virtual, a ser realizado no dia 19 de 

abril de 2022, às 18h30min em primeira chamada e às 19 horas em segunda e última 

chamada, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

 

1 – Instauração do Processo Eleitoral do SEMAPI para o triênio 2022-2025; 

2 – Eleição da Comissão Eleitoral. 

 
 

Porto Alegre, 12 de abril de 2022. 
 

                       
                                                     
                                                         Geni Veiga Coimbra, 
                                               Diretoria Colegiada do SEMAPI/RS 
 
 
OBSERVAÇÃO: Em razão das determinações legais em vigor, decorrentes da Pandemia 
em nosso estado e respectivo estado de calamidade pública e em conformidade com a Lei 
n° 14.309/2022, o sindicato, visando preservar a saúde e o bem-estar da categoria e da 
população em geral e considerando o caráter plebiscitário da assembleia, adotará processo 
de deliberação virtual da categoria, no dia 19 de abril de 2022 às 19h, por meio eletrônico 
de videoconferência, pela plataforma do ZOOM, conforme segue link:  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AvS4Vz53QIm3BZnREQiw5A e estará nas 
mídias oficiais do sindicato (https://www.facebook.com/Semapirs  
https://www.instagram.com/semapi.rs /https://twitter.com/semapirs), no dia da assembleia. 
A reunião se iniciará com a explicitação por meio eletrônico aos integrantes da categoria 
dos motivos da reunião e da pretensão da pauta, abrindo-se espaço de 10 minutos para 
apresentação de dúvidas e esclarecimentos, esgotados estes, será aberto prazo de 10 
minutos para apresentação de candidatos ou chapa de candidatos para compor a 
Comissão Eleitoral, após o que será iniciada a votação, que poderá ser conjunta ou por 
item, a critério da mesa condutora da assembleia e posteriormente divulgado resultado. 
 


