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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Por este EDITAL, o Diretor-Presidente do SISMAR - SINDICATO dos 

SERVIDORES MUNICIPAIS de ARARAQUARA e REGIÃO - CONVOCA todos os Servidores 

Municipais, sindicalizados ou não, do Município de Santa Lucia, - SP, lotados nos órgãos e 

Departamentos do poder Executivo, na Administração Direta e Indireta, Autarquias e 

Fundações, sob contrato de qualquer regime jurídico, para reunirem-se em ASSEMBLÉIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA e ESPECÍFICA, que será realizada Na Praça da Paroquia Santa 

Luzia,   sito a Avenida Hermínio Pongeluppi, 260-362 -  Santa Lucia – SP no   dia 

22/02/2023 (4ªfeira), em Primeira convocação às 17:30 e, se necessário, às e 18:00, em 

Segunda convocação, na forma prevista no Estatuto Social da entidade, para conhecimento, 

discussão e deliberação, sobre a Ordem do Dia deste EDITAL, a saber:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

1ª: A Assembléia somente poderá discutir e deliberar acerca da 

ordem do dia constante deste Edital.  
 

2ª: Não será permitido o exercício do voto por procuração.  
 

3ª: Esta Assembleia Geral, Extraordinária e Específica, terá 

validade, em primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois terços) do total 

dos Servidores Ativos existentes no quadro de Servidores do Município Santa Lucia e em 

segunda convocação, a Assembleia deliberará com qualquer numero de Servidores Ativos 

presentes. 

                                           Araraquara-SP, 14 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

 

 

A: Leitura da ata anterior;  

 

                                   B: Construção e Debates da Pauta de Reivindicações da data 

base de 2023 e nomeação da Comissão que acompanhara as negociações;  

                                C:  Avaliação da viabilidade e do grau de mobilização da 

categoria, para fins de se deliberar sobre promoção de manifestos, panelaços, 

passeatas, bem como decretação de Estado de Greve, ou paralisação das 

atividades, total ou parcial, por tempo determinado ou indeterminado. 
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