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Edital nº. 02/2014
O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (SINSEMPECE), de conformidade com o
que disp€e o art. 20, inc. V, do Estatuto Social da Entidade,
Resolve convocar Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
em 10 (dez) de maio de 2013, •s 10:30 hs (dez horas e trinta minutos), no
audit‚rio da Procuradoria Geral de Justiƒa, sito • Rua Assunƒ„o, n…. 1.100, Jos†
Bonif‡cio, Fortaleza – CE, com a finalidade exclusiva de proceder com a
discuss„o e apreciaƒ„o da proposta de alteraƒ„o estatut‡ria que consta do anexo
do presente edital.
Poder‡ tomar parte na Assembleia Geral o servidor do Minist†rio
P‰blico do Estado do Cear‡ filiado ao SINSEMPECE que esteja quite com suas
obrigaƒ€es associativas, nos termos do Estatuto Social.
Registre-se. Publique-se.
Fortaleza – CE, 15 de abril de 2013.

FRANCISCO ANTÔNIO TÁVORA COLARES
Presidente

Edital nº. 02/2014
Anexo
Resolução ____/2014
A Assembleia Geral do SINSEMPECE estabelece a seguinte
Resoluƒ„o:
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Art. 1º. O art. 1…, caput, do Estatuto Social do Sindicato dos
Servidores do Minist†rio P‰blico do Estado do Cear‡ (SINSEMPECE) passa a
vigorar com a seguinte redaƒ„o:
“Art. 1… - O SINDICATO DOS SERVIDORES DO
MINIST‹RIO PŒBLICO DO ESTADO DO CEAR• (SINSEMPECE) † uma
sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com duraƒ„o
indeterminada, uma organizaƒ„o classista, independente e autŽnoma, com sede e
foro na Cidade do Fortaleza – CE, na Rua da Assunƒ„o, n…. 895-B, Jos†
Bonif‡cio, CEP 60.050-011, constitu•da para fins de estudo, coordenaƒ„o,
conscientizaƒ„o, uni„o, defesa dos direitos individuais e coletivos e representaƒ„o
legal da categoria profissional dos servidores do Minist†rio P‰blico do Estado do
Cear‡, fundado em Assembleia Geral realizada no dia 28 (vinte e oito) de janeiro
de 2012 (dois mil e doze), com representatividade em todo o Estado do
Cear‡.”(NR)
Art. 2º. A presente Resoluƒ„o entrar‡ em vigor na data de seu
registro no Cart‚rio competente, revogadas as disposiƒ€es em contr‡rio.
Fortaleza – CE, 10 de maio de 2014.

