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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 

SINDIPETRO/RJ 

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no 

Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-primas, Derivados, Petroquímica e afins, Energias de 

Biomassas e outras Renováveis e Combustíveis Alternativos no Estado do Rio de Janeiro - 

SINDIPETRO-RJ, passa a ter a presente denominação em substituição à anterior, qual seja, Sindicato 

dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Estado do Rio de Janeiro, cuja denominação originária 

era Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Destilação e Refinação do Petróleo do Rio de Janeiro 

- SINDIPETRO/RJ, no uso da atribuição que lhe outorga o art. 9º, §6º do Estatuto da entidade, 

CONVOCA os sindicalizados para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 

21/05/2017, às 17:00 hrs., com o quórum mínimo de 20% dos associados quites em primeira chamada 

e às 17:30hrs., em segunda e última chamada, com qualquer número de associados, a acontecer em 

ambiente virtual, através do link https://sindipetro.org.br/AGEmaio21, tendo em vista a determinação 

pelo art. 5º, I, do Decreto Estadual 47068, de 15/05/2020, de suspensão de atividades que envolvam 

aglomeração para deliberar a seguinte pauta: 

1. Reconhecimento de existência de comoção nacional, na forma dos 24 e art. 26, caput, do Estatuto, 

decorrente da pandemia do vírus COVID-19, com consequente postergação do pleito eleitoral para 

renovação da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal do sindicato pelo prazo de 180 dias, tendo em 

vista a impossibilidade de realização das eleições no atual cenário, em que se encontram proibidas 

pelas autoridades sanitárias tanto a formação de aglomerações, como, em muitos casos, de circulação, 

impossibilitando o livre exercício dos associados votarem; 

1. Prorrogação do mandato da atual Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal do sindicato pelo prazo 

de 180 dias a contar do fim do atual mandato, em 31/05/2020;O participante da assembleia deverá se 

identificar através do vídeo com apresentação de documento oficial com foto ao acessar o ambiente 

virtual e em seguida será conferida sua condição de associado. 

 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2020.  

Eduardo Henrique Soares da Costa - Coordenador da Secretaria Geral 

Ana Patrícia C. de Castro Laier - Coordenador Sec. de Política e Formação Sindical 

PELA DIREÇÃO COLEGIADA 
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