
EDITAL DE INTERRUPÇÃO DA INSCRIÇÃO DE
CHAPAS E CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

O  SINDICATO  DOS  SERVIDORES  DO  MAGISTÉRIO
MUNICIPAL  DE  CURITIBA  -  SISMMAC,  com  endereço  na  Rua
Nunes Machado, nº 1644- Bairro Rebouças-  Curitiba,  por intermédio de
seu Presidente,  no uso das atribuições  legais  e  estatutárias,  tendo como
motivação a  saúde e  segurança  dos  trabalhadores,  assim como a ampla
participação da categoria nas eleições, e considerando o período atual de
pandemia, instituída pela declaração pública de pandemia em relação ao
novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de
março de 2020,  assim como o Decreto  Estadual  4.298/2020,  o  Decreto
Legislativo Estadual 4.319/2020, o Decreto Estadual 4.312/2020 do Estado
do Paraná, o Decreto Municipal 430/2020, a Lei Federal nº 13.979/2020, os
Decretos Municipais nº 516/2020, 580/2020 e 779/2020 – que suspendem
as atividades em unidades escolares em Curitiba até o dia dois de agosto de
2020 –, sendo que os órgãos de saúde recomendam o isolamento social e a
não  ocorrência  de  aglomerações  de  pessoas,  informa  a  prorrogação  da
interrupção  temporária  do  prazo  de  inscrição  de  chapas  do  processo
eleitoral do SISMMAC iniciado no dia trinta de março deste ano, por conta
da pandemia, devendo haver novo calendário eleitoral para se adequar às
recomendações  sanitárias.  Serve  este  edital,  também,  para  convocar
Assembleia Geral Extraordinária da categoria, a ser realizada no dia oito de
julho de 2020, de forma online pelo aplicativo Zoom, com base no art. 5º
da  Lei  Federal  14010/2020,  com  início  às  18h30  horas,  em  primeira
convocação e em segunda convocação, às 19h00, para tratar da seguinte
pauta: a) Prorrogação do mandato da atual diretoria b) Definição do novo
calendário do processo eleitoral do SISMMAC; c) Informes. A participação
na assembleia  dependerá de inscrição prévia a ser  realizada no seguinte
sítio  eletrônico:  https://bit.ly/AssembleiA.  No  dia  da  assembleia  será

https://bit.ly/AssembleiA


enviado aos participantes o link individual para acesso. Será autorizada a
participação de todos os servidores filiados. 

Curitiba, 2 de julho de 2020.
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