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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Urupá, com endereço na Rua Mogno nº 

3780, Lote 04, Quadra 06, Município de Urupá/RO, convoca todos os membros da categoria de 

trabalhadores e trabalhadoras rurais: assalariados e assalariadas rurais empregados permanentes, 

safristas, e eventuais na agricultura, criação de animais, silvicultura e extrativismo rural; e agricultores 

e agricultoras que exerçam atividades individualmente ou em regime de economia familiar, na 

qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, 

arrendatários, comodatários e extrativistas, do município de Urupá – RO, para Assembléia Geral 

Ordinária de Prestaçao de Contas a realizar se no dia 23 de Março de 2018 com início as 08h00mn 

(oito horas) e termino previsto para as 15h00mn (quinze horas), no Auditório do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, localizado na Rua Mogno nº 3780, Lote 04, Quadra 06, Bairro 

Centro, no município de Urupá-RO, obedecendo às convocações de seu estatuto, sendo a primeira 

convocação às 08h00mn (oito horas) com 50% + 1 (cinqüenta por cento mais um) dos sócios (as) no 

pleno gozo de seus direitos estatutários; em segunda convocação às 09h00mn (nove horas) com 30% 

(trinta por cento) dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários; em terceira e última 

convocação as 10:h00 mn( dez horas) obedecendo aos seguintes  critérios: até 500 sócios  mínimo de 

50 sócios (as) de 500 à 1000 sócios mínimode 10°/° dos sócios  em pleno gozo de seus direitos 

estatutários a partir  de 1000 sócios mínimo de 5°/° dos sócios(as) em pleno gozo  de seus direitos 

estatutários Para tratar da seguinte ordem do dia:  

� Informes; 
� Analise de Conjuntura, Reforma da 

previdência social 
� Prestação de contas 2017; 
� Avaliação 2017; 
� Planejamento 2018; 
� Eleições 2018; 
� Fundo de Amparo Social; 

� FEDAF (Fundo Estadual de 
Desenvolvimento e Fortalecimento da 
Agricultura Familiar); 

� INSS DIGITAL; 
� COBAM (Correspondente Bancário 

Banco do Brasil); 
� Outros assuntos de interesse da categoria. 

 
               Urupá-RO, 28 de Fevereiro de 2018. 
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