
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CAMPANHA SALARIAL – 2023 

 
 
O Presidente do Sindicato dos Servidores de Conselhos e Ordens Autárquicos das Profissões 
Liberais no Estado da Bahia – SINSERCON‐BA, inscrito no CNPJ sob o no 32.700.510/0001‐68, 
com sede na Av. Paulo VI, 486, Ed. Empresarial Euller de Menezes, Sala 101 – Pituba, CEP 
41810‐001, Salvador/BA, convoca nos termos do Art. 15 do Estatuto da Entidade, todos os 
Servidores de Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional da Jurisdição, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar‐se no dia 26.01.2023 (Quinta‐feira) às 19:00h, em primeira 
convocação, com a participação de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (hum) dos 
Sindicalizados e às 19h30min, em segunda e última convocação, com qualquer quórum,  e 
no dia 28.01.2023 (Sábado) – única e exclusivamente se a aprovação para a Proposta do ACT 
não for concluída no dia 26.01.2023 – às 09:00h, em primeira convocação, com a 
participação de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (hum) dos Sindicalizados e às 09h30min, 
em segunda e última convocação, com qualquer quórum, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Campanha Salarial 2023; 2. Autorização para a Diretoria do SINSERCON‐BA 
celebrar Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho 2023; 3. Autorização para a Diretoria do 
SINSERCON‐BA representar e substituir a Categoria em Dissídio Coletivo de Trabalho em 
2023. A Assembleia Geral Extraordinária de que trata a presente convocação será realizada 
através de Sessão Virtual por meio de aplicativo de videoconferência (Google Meet), e deverá 
ser acessada pelo Link disponibilizado no site da Entidade e através do Ofício Circular n.° 
01/2023/SINSERCON‐BA encaminhado através de E‐mail, além de constar afixado nos murais 
de comunicação dos CONSELHOS, quando possível, e nos nossos perfis nas redes sociais, para 
a totalidade dos Sindicalizados. Salvador/BA, 20 de Janeiro de 2023. Diogo Silva de Oliveira, 
Presidente do SINSERCON‐BA. 
 
 


