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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Errata: 
 
A Presdiente do SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ENFERMAGEM DE 

CURITIBA/PR – SISMEC, inscrito no CNPJ sob o nº 23.786.802/0001-74, com sede na Rua 

Tabajaras nº 637, Sobreloja, Vila Izabel, em Curitiba/PR, CEP 80320-310; convoca através do 

presente edital, nos termos dos artigos 11, 12, 13, 14 e 17 do seu Estatuto, todos os profissionais 

de enfermagem (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem) da Prefeitura 

Municipal de Curitiba – Paraná e sindicalizados ao SISMEC, para a Assembleia Geral Ordinária 

a ser realizada no dia 17 de maio de 2022 (terça-feira), às 19h 30min, em primeira chamada, com 

a presença da maioria absoluta dos filiados e, em segunda chamada, trinta minutos após, com a 

presença de qualquer número de presentes; a ser realizada de forma mista devido a situação 

de enfrentamento da pandemia do COVID -19 (Coronavírus), presencial na Rua Tapajós 577, 

Mercês, em Curitiba/PR; e, via plataforma digital ZOOM, os interessados  deverão realizar cadastro 

até as 17:00 do dia 16 de maio de 2022 no seguinte link =   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqB4D4ljH0DjU0Of0pUUJQKxdq04E3kbVs0qx

E9u3v8iDhKA/viewform Para receber o link da assembleia virtual e/ou confirmar a presença, 

com votação de forma mista (presencial e virtual) que será computado no dia e durante a 

Assembleia, com a seguinte ordem do dia:  

1) Analisar e aprovar o Balanço Contábil-Finaceiro dos exercícios findos em 31/12 

dos anos 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 e 2021. 

2) Analisar e aprovar o Balanço Patrimonial dos exercícios findos em 31/12 dos 

anos 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 e 2021. 

3) Deliberar sobre plano de ação para o ano de 2022. 

4) Ratificação das datas e horário da eleição, conforme publicado pela comissão 

eleitoral. 

5) Prorrogação do mandato da atual diretoria até o término do processo 

eleitoral. 

 

 

Curitiba, 10 de maio de 2022. 

 

Raquel da Silva Padilha 

Presidente  
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