
  SINDICATOS DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS 

 

O Presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul – SAERGS, de acordo 

com as atribuições que lhe confere o Estatuto da Entidade, vem convocar os colegas sócios aptos 

conforme o estatuto do SAERGS, para as Assembleias Gerais Extraordinárias, a se realizarem no 

dia 29 de março de 2023, na sede da Entidade, situada à Rua José do Patrocínio nº 1.197, e na 

rede mundial de computadores por meio do Google Meet em: https://meet.google.com/kys-

zjwu-cko, , nos termos que seguem: 1. Arquitetos e urbanistas que exercem suas atividades 

laborativas na Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb) para participarem de 

Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 29/03/2023 às 19horas, em 1ª 

convocação, às 19h15min.,  em 2ª e última convocação, com qualquer número de presentes, na 

já citada sede do SAERGS, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: a) Discussão e aprovação da 

Pauta de Reivindicações dos arquitetos e urbanistas trabalhadores Empresa de Trens Urbanos 

de Porto Alegre S.A. (Trensurb); b) Autorização para a diretoria do SAERGS a  firmar Acordo 

Coletivo de Trabalho; c) Aprovação do plano de lutas; d) Aprovação e Ratificação da Contribuição 

Assistencial  e) Delegar poderes para a direção do SAERGS para iniciar as negociações coletivas, 

assinar Acordo Coletivo de Trabalho, requerer protesto judicial ou instaurar Dissídio Coletivo; f) 

Assuntos gerais de interesse dos trabalhadores. Fica convocada a assembleia em caráter 

permanente e itinerante para que a categoria profissional possa apresentar suas reivindicações, 

acompanhadas de lista de presença, a serem discutidas e inseridas na Pauta de Reivindicação. 

2. Arquitetos e urbanistas sócios em dia com o SAERGS, para participarem de Assembleia Geral 

Extraordinária que se realizará no dia 29/03/2023, com início em primeira convocação às 

19h30min e em segunda convocação às 19h45min, com a seguinte Ordem do dia: a) Apreciação, 

aditamento/retificação e votação do Calendário Eleitoral do SAERGS. 

Porto Alegre, 14 de março de 2023. 

Eduardo Bimbi 

Diretor Presidente do SAERGS 
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