
 

 

 

 
Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores Públicos 

 Municipais de Campo Mourão – SINDISCAM CNPJ: 80.888.761/0001-60 

Gestão JUNTOS PARA AVANÇAR MAIS 

 

    EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05/2021  

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 

O SINDICATO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS  DE CAMPO MOURÃO-SINDISCAM, através de sua 
representante, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o 
cancelamento da última assembleia desta entidade, por motivo de Luto, devido ao 
falecimento de Dirigente Sindical, CONVOCA todos os Servidores Públicos Municipais 
Estatutários (servidores do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das Fundações, das 
autarquias, aposentados e pensionistas da PREVISCAM) de Campo Mourão,  e 
Celetistas vinculados ao Poder Executivo Municipal,  para participarem da 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS E 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  DE CAMPO MOURÃO, a ser realizada no 
auditório do SINDISCAM, Rua Mato Grosso, 2712 – Centro – Campo Mourão – PR, no 

DIA 21 DE JUNHO DE “2021”, ÀS 17 HORAS E  30 MINUTOS em primeira 

convocação com a presença de 50% mais um dos associados quites, e, não havendo o 
quorum acima descrito, em segunda convocação, às 18 HORAS, com qualquer número 
de presentes, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 

1º - Informações e encaminhamentos sobre PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2021 
da categoria, decorrentes da Data-base de março de 2021; 

2º - Informes sobre a Previdência; e 

3º - Assuntos gerais. 

Seguindo as orientações  das autoridades sanitárias sobre esse período de 
calamidade pública devido a COVID 19, que mantem recomendação de não se realizar 
eventos com aglomeração, e acatando o Parecer da Assessoria jurídica do SINDISCAM 
que trata da legalidade da realização da assembleia da entidade,  a presente 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA será realizada  online pelo aplicativo 

Google MEET. O link para a participação na assembleia e as orientações sobre o 
acesso, estarão disponíveis no dia 20 de junho de 2021 até 18 horas, no facebook do 
SINDISCAM, https://www.facebook.com/Sindiscam/,  e no site  https://sindiscam.org.br/. 
Caso ocorra a algum problema técnico, queda de energia ou sinal de transmissão da 
assembleia, a mesma será retomada em 30 minutos após esse incidente.     

 

Campo Mourão, 14 de junho de 2021. 

 

 
 

ÂNGELA CRISTINA FERREIRA 
  Presidente  
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