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Assunto: Assembleia Geral (AG)
1- Qual é a função da AG?
A Assembléia Geral (AG) é o órgão máximo e soberano do Sindicato, tem por
finalidade através de votação decidir as ações e caminhos que a entidade deve
seguir.
2- Quais são os tipos de AGs?
Existem dois tipos de AG: a Assembleia Geral Ordinária (AGO) e a Assembleia
Geral Extraordinária (AGE).
3- AGO
Formada pela totalidade dos ASSOCIADOS quites com a tesouraria e no pleno
gozo de seus direitos sociais cabendo a cada associado um voto.
3.1- O que se decide na AGO?
Balanço financeiro do SINDINUTRI-ES; previsão orçamentária; valor da
anuidade social; o Nutricionista associado pode votar e ser votado, pode fazer
parte da Diretoria; destituir membros efetivos ou suplentes em votação;
modificar o estatuto...
4- AGE
Formada por todos os Nutricionistas do Estado com CRN ativo.
4.1- O que se decide na AGE?
O valor dos honorários profissionais (Tabela de Honorários); o valor da
Contribuição Sindical (depois de muita luta conseguimos junto ao MTE decidir
entre nós a partir do ano de 2015 um valor mais justo e condizente com nossa
realidade); decidir assuntos envolvendo a negociação coletiva de trabalho
(Convenção Coletiva de Trabalho; Acordo Coletivo e Dissídio Coletivo)...
5- Formalidades envolvendo as AGs
A convocação das Assembléias Gerais compete ao Presidente do Sindicato, e
serão feitas através de edital publicado em jornal ou através de boletins
volantes, com antecedência mínima de 3 (três) dias da sua realização.
O intervalo entre a primeira e a segunda convocação será de no mínimo 30
(trinta) minutos. Caso não ocorra quorum na primeira convocação a segunda
acontecerá com qualquer número de profissionais/associados presentes.
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