
 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
da Categoria dos Servidores Públicos do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro,  
com início e término em 10/10/17. 

 

Às doze horas e cinquenta minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil e dezessete,  
na Sede da Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais  
e Municipais do Rio de Janeiro – FASP, situada na Rua Senhor dos Passos, nº 241, 
sobrado, nesta cidade, em segunda e última convocação da Categoria dos Servidores 
Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, veiculada em jornal  
de grande circulação, O DIA, em 05 de outubro do corrente ano e em seu sítio 
eletrônico e por e-mails eletrônicos, e divulgado no mural do sindicato,  
havendo quórum estatutário (art. 12, alínea “b” do Estatuto), conforme assinaturas 
apostas na lista de presença, o Presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro - SINDSERVTCE-RJ, Senhor Luiz Marcelo 
Fonseca Magalhães, abriu a Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem 

sobre a seguinte ordem do dia, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea “c” e art. 8º, 
alínea “a” do Estatuto Social: 1) Ratificar a filiação do Sindicato à Confederação 
Nacional das Carreiras Típicas de Estado (CONACATE); 2) Ratificar a filiação  
do Sindicato à Pública – Central do Servidor, e 3) Definir as ações e estratégias que 
serão adotadas pela entidade para a escolha de conselheiros, solicitando aos presentes 
que indicassem um dos servidores para compor a mesa na função de Secretário,  
que veio a ser, e por ele aceito, o servidor, Senhor Isy Nicolaevski. Em seguida,  
o Presidente do SINDSERVTCE-RJ, Luiz Marcelo Fonseca Magalhães,  
leu o Edital de Convocação, dando início à Assembleia, com o item 1 da Pauta,  
“Ratificar a filiação do Sindicato à Confederação Nacional das Carreiras Típicas de 
Estado (CONACATE).” A proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade pela Assembleia. Em seguida, o Presidente do sindicato colocou em 
votação o item 2 da Pauta, “Ratificar a filiação do Sindicato à Pública – Central do 
Servidor.” A proposta foi colocada em votação, sendo aprovada pelos presentes. Por fim 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do SINDSERVTCE-RJ agradeceu a presença 
de todos os servidores, dando por encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata 
que vai assinada pelo Presidente, e por mim, Secretário ad hoc da Assembleia. 



 

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2017. 

 

Luiz Marcelo Fonseca Magalhães 

 Presidente 

  

Isy Nicolaevski 

 Secretário 


