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Órgão: Ineditoriais/Sindicato Nacional dos Servidores de Metrologia, Normalização e Qualidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Sindicato Nacional dos Servidores de Metrologia, Normalização e Qualidade ASMETRO-SN

Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Prédio 32 Bloco II.

CEP 25250-020 Vila Operária - Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

CNPJ 29410339/0001-48

A Diretoria Executiva Nacional do Sindicato do ASMETRO-SN, considerando o não

preenchimento das vagas para a formação da Comissão Eleitoral para conduzir o pleito eleitoral, o que

impede a sua realização, considerando ainda a declaração de pandemia pela Organização Mundial de

Saúde (OMS), de 11/03/2020, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19); considerando a Lei Federal

nº 13.979/2020 e o Decreto da Presidência da República nº 10.282, de 20/03/2020, que definem os

serviços públicos e as atividades essenciais, e ainda as normativas e orientações do Ministério da Saúde,

da Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais medidas sanitárias que priorizam a vida e a segurança

das pessoas e que proíbem a realização de eventos ou reuniões que concentrem pessoas em um mesmo

espaço; considerando a dificuldade de se realizar as reuniões presenciais imprescindíveis para a realização

das Assembleias estatutárias para a formação da Comissão Eleitoral; resolve, pelo presente EDITAL,

convocar ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para resolver os impasses relativos à vacância dos

cargos eletivos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, ao pleito eleitoral, bem como para aprovação da

prestação das contas da atual gestão.

Data: 16 de agosto de 2021 (segunda-feira).

Local: Auditório do Prédio 06 do "Campus Armênio Lobo da Cunha Filho" em Xerém - Duque de

Caxias, RJ.

Horários: 09 h em primeira convocação e 09 h 30 min, em segunda e definitiva convocação.

Importante: A Assembleia será realizada obedecendo todos os protocolos e normas das

autoridades de saúde, com distanciamento, oferta de álcool em gel, o uso de máscara é obrigatório.

Rio de Janeiro, 15 de julho 2021.

SÉRGIO BALLERINI

Presidente do ASMETRO-SN

RODRIGO OTÁVIO OZANAN DE OLIVEIRA

Secretário Geral do ASMETRO-SN

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


