
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRI A DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE NOVO 
HORIZONTE DO OESTE. 
 
 

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Novo Horizonte do Oeste - 
RO, CNPJ: 05.934.243/0001-10 com endereço na Rua Travessa Pinheiros, N.º 4901, Bairro 
Centro, município de Novo Horizonte do Oeste/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, da base 
territorial do município de Novo Horizonte do Oeste - RO, para a participarem da 
Assembleia Geral Ordinária de Prestação de contas a realizar-se no dia 06 de Abril de 
2018, no Auditório do Sindicato  com endereço supra citado, com inicio às 09h00min,  em 
primeira convocação  com metade mais um (50% +1) dos sócios (as) no pleno gozo de 
direitos estatutários; às 10h00min em segunda convocação com 30%(trinta por cento) dos 
sócios (as)  no pleno gozo de direitos estatutários; as 11hoomin Em Terceira e Ultima 
convocação observando aos seguintes critérios:  Até  500 Sócios – Mínimo 50 Sócios (as); 
De 500 ate  1000 sócios –Mínimo  10% dos sócios (as) 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: 

  
 

1. Prestação de Contas do Exercício do ano de 2017; 
2. Orçamento para o ano de 2018; 
3. Outros Assuntos de interesse da categoria.  

 
 

Novo Horizonte do Oeste 12 de março de 2018. 
 
 

Presidente  do Sindicato 
Josiel de Souza Santos 
CPF: 73.455.782-68 

Endereço Linha 156 km 04 lado sul, 
 

  


