
 

CONVOCAÇÃO 

 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DO 

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS AUTÁRQUICOS NO ENTES DE 

FORMULAÇÃO, PROMOÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E DO CRÉDITO - 

SEÇÃO REGIONAL EM BELO HORIZONTE - SINAL BH 

 

O Presidente Regional, no uso de suas atribuições de acordo com o art. 91 e seu parágrafo único do 

Regimento Interno, na forma do disposto no Estatuto da Entidade nos §§ 4º e 5º do art. 46, parágrafo 

único do art. 47, parágrafo 2º do art. 49, e art. 55-c, convoca reunião dos integrantes do Conselho Regional, 

para, na forma do contido no art. 47-b, IV do Estatuto, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1) Substituição da funcionária Vanessa;  

2) Aprimorar aferição de participação nas paralisações 

3) Perspectivas para AGN de 7/3/2022, visando paralisação em 10/3/2022 e ato conjunto em 16/3/2022; 

4) Avaliação da paralisação ocorrida em 24/2/2022; e 

5) Outros assuntos. 

 

Data: 4/3/2022 

Hora: 14 horas 

Local: Plataforma Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81200814692?pwd=Z3FQK3c0ZEpGbVhoK1FCOGx0b1lCZz09 

ID da reunião: 812 0081 4692 e Senha de acesso: 811115 

 

Belo Horizonte, 3 de março de 2022. 

 

José Raymundo Nardy 

Presidente Substituto 

 

 

 Conforme o art. 49, § 2º, do Estatuto do Sinal, nas reuniões do Conselho Regional poderá ter assento, 

com direito a voz e sem direito a voto, qualquer filiado do Sindicato. 

 Por meio da divulgação no Sinal-BH informa, estende-se a convocação, como convite, a todos os 

filiados do Sinal para que participem dessa atividade do Sindicato, a fim de dar efetividade ao mencionado 

acima. Acreditamos que o caminho da participação e da representação é um meio vital de aperfeiçoar a ação 

do sindicato. 
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