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CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONSÓRCIO VIAMOBILIDADE
ACT 2022/2023 - Data Base Janeiro 2022

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA
SOROCABANA, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, convoca os associados e
demais integrantes da categoria Ferroviária, que prestam serviços ao Consórcio
VIAMOBILIDADE, nas Linhas 8 e 9 da CPTM, lotados na base territorial deste Sindicato, a
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no próximo dia
18/11/2022, em primeira convocação às 13:00 horas, na Sede Administrativa do Sindicato,
localizada à Rua Erasmo Braga, 307 – 3º. Andar, Presidente Altino – Osasco/SP, e não
havendo quórum legal, proceder-se-á, em segunda convocação no mesmo dia e local às
14:00 horas, com qualquer número de empregados presentes, para fins de votação das
seguintes matérias:
• Concessão de poderes à Diretoria do Sindicato, para ratificação da data-base em 1º de
janeiro de 2022 e apresentação, discussão e aprovação do Rol Reivindicatório para dar
início à negociação de forma direta com Consórcio VIAMOBILIDADE, Linhas 8 e 9 da
CPTM e decidir sobre o calendário da negociação, bem como seus rumos, inclusive
sobre a deflagração do estado de greve, caso seja necessário
• Discutir e deliberar quanto ao pleito de participação proporcional no PPLR
– Programa de Participação nos Lucros ou Resultados 2021 a ser pago em 2022
• Manter a Assembleia aberta em caráter permanente, bem como fixar o percentual a
ser descontado a título de Contribuição Confederativa e/ou Assistencial, bem como
definir a forma de desconto da Contribuição Sindical.
Por conta da Pandemia do Corona Vírus (COVID-19) e seu grande risco de transmissão, serão adotadas todas as
medidas de segurança, entre as quais o voto secreto, bem como as determinadas pela Organização Mundial da
Saúde – OMS e diretrizes governamentais, visando o respeito e cuidado com a saúde dos ferroviários, com
medição de temperatura corporal, disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e distanciamento
seguro. São Paulo/SP, 13 de novembro de 2021. José Claudinei Messias. Presidente Interino.

COMPAREÇA, SUA PARTITIPAÇÃO É FUNDAMENTAL
JUNTOS SOMOS SEMPRE MAIS FORTES

