
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
RURAIS DE COSTA MARQUES/RO

RUA T-3 N° 1788 CENTRO FONE/FAX:

 

O Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais de Costa Marques /
1788, Bairro Centro, convoca a todos os membros da categoria profissional de trabalhadores rurais
abrange os assalariados e assalariadas rurais, permanentes, safristas, e eventuais na agricultura, criação de 
pequenos animais, silvicultura e extrativismo
em regime de economia familiar, na qu
assentados, meeiros, parceiros, arrendatários,
habitual ou regular, do Município de Costa Marques/RO,
Prestação de Contas do Sindicato 
Abril de 2018, na Escola Ilton Jose Martins
Domingos do Guaporé. Sendo a Primeira convocação à
(cinqüenta por cento) dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos 
10h00min, com 30% (trinta por cento) dos 
terceira e última convocação 11h00
de 50 sócios (as); de 500 até 100 sócios
estatutários; a partir de 1000 sócios
estatutários. Para Tratar da seguinte ordem do dia:

 
• Informes Gerais;
• Avaliação d
• Prestação de Contas 2017
• Planejamento
• Outros assuntos do interesse da c

 
 

                                                                                      

 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
RURAIS DE COSTA MARQUES/RO 

3 N° 1788 CENTRO FONE/FAX: (69)3651
CNPJ: 22.859.847/0001-69 

EDITAL DE CONVOCAÇAO 

O Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais de Costa Marques /RO, com endereço na Rua T
convoca a todos os membros da categoria profissional de trabalhadores rurais

abrange os assalariados e assalariadas rurais, permanentes, safristas, e eventuais na agricultura, criação de 
mais, silvicultura e extrativismo rural, agricultores que exerçam atividades individualmente ou 

familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários,
arrendatários, comodatários e extrativistas e os ocupantes de terra a tí

habitual ou regular, do Município de Costa Marques/RO, para a Assembléia 
 dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a realizar

na Escola Ilton Jose Martins, localizada na Av. Costa Marques
Sendo a Primeira convocação às 09h00min, com metade mais um (50%+1) 

por cento) dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários; em segunda convocação as 
com 30% (trinta por cento) dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários; e

h00mim obedecendo aos seguintes critérios: até 500 sócios (as) 
100 sócios (as) – mínimo 10% dos sócios (as) em pleno goz

partir de 1000 sócios (as) – mínimo de 5% dos sócios (as) em pleno gozo
Tratar da seguinte ordem do dia: 

Informes Gerais; 
Avaliação das atividades do ano de 2017;  
Prestação de Contas 2017; 
Planejamento e Previsão Orçamentária para 2018;  

untos do interesse da categoria. 

                                                                                      Costa Marques/RO, 

 
 
 

ESINARTE CORREIA FRANÇA 
Presidente do Sindicato 
CPF: 251.213.242-00 
END: BR 429 km 54 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

(69)3651-2727 

com endereço na Rua T-3 Nº 
convoca a todos os membros da categoria profissional de trabalhadores rurais, que 

abrange os assalariados e assalariadas rurais, permanentes, safristas, e eventuais na agricultura, criação de 
agricultores que exerçam atividades individualmente ou 

proprietários, posseiros, 
tas e os ocupantes de terra a título 

 Geral Ordinária de 
a realizar-se no dia 14 de 

Costa Marques, no Distrito de São 
com metade mais um (50%+1) 

m segunda convocação as 
de seus direitos estatutários; em 

500 sócios (as) - mínimo 
mínimo 10% dos sócios (as) em pleno gozo de seus direitos 

ínimo de 5% dos sócios (as) em pleno gozo de seus direitos 

/RO, 12 de Março de 2018.  


