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                  FILIADO À CUT 

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 e trabalhadoras integrantes das categorias abaixo qualificadas do 
SETOR PÚBLICO para as respectivas assembleias gerais extraordinárias virtuais ( Art. 5º da Lei 
nº 14.010/2020) de continuação, a serem realizadas no dia 24 de novembro de 2022, nos 
horários abaixo: 
 
I – empregados da EGR, às 9h em primeira chamada e às 9h15min em segunda e última 
chamada e com qualquer quórum, POR MEIO ELETRÔNICO VIRTUAL DE 
VÍDEOCONFERÊNCIA, através da Plataforma ZOMM, pelo link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nMyBebclTuCAJLzNnb1Mog 
 
II – empregados da ASCAR-EMATER/RS, às 10h em primeira chamada e às 10h15min em 
segunda e última chamada e com qualquer quórum, por MEIO ELETRÔNICO VIRTUAL DE 
VÍDEOCONFERÊNCIA, através da Plataforma ZOOM, pelo link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z0KqOc8cROGKTaEuzB1Jcw 
 
III – empregados das Fundações Estaduais (FASE, FPE, FEPAM, FADERS, FAPERGS, 
FGTAS, METROPLAN, FTSP e UERGS), às 13h30min em primeira chamada, e às 13h45min, 
em segunda e última chamada; por MEIO ELETRÔNICO VIRTUAL DE VÍDEOCONFERÊNCIA, 
através da Plataforma ZOOM, pelo link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_axdBBgqJQsauWAEr1r1yDA 
 
Para apreciar e deliberar sobre:  
 

1. Deliberar sobre as propostas apresentadas pelo GAE e empregadoras para os 
respectivos acordos coletivos de trabalho relativos à data-base 2022/2023; 

2. Fixação e aprovação de forma expressa e prévia da cláusula de contribuição assistencial, 
com autorização para o ajuizamento de dissidio coletivo específico para essa cláusula, 
autorizando o desconto da contribuição na forma do ajustado no acordo judicial feito entre 
o sindicato e o MPT/PRT4 nos autos da ACP nº 0000663-64.2011.5.04.0021  e aprovada 
pela categoria na reunião da assembleia geral extraordinária que iniciou a negociação 
coletiva desta data-base, ocorrida em 04 de maio de 2022, ajustando-se as datas de 
desconto para o julgamento; 
 

OBSERVAÇÃO: Registra-se que a deliberação sobre os itens da ordem do dia será por 
aclamação, com manifestação e registro dos votos no chat da referida Assembleia. 

 
 
                                                  Porto Alegre, 18 de novembro de 2022. 
 
                     
                        
                                                               Geni Veiga Coimbra 
                                                   Diretoria Colegiada do SEMAPI/RS 


