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EDITAL DE CONVOCAÇAO
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Francisco do Guaporé
com endereço na Avenida Guaporé,
Guaporé N° 5203, Bairro Cidade Alta, convoca a todos os
membros da categoria profissional 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
agricultores e agricultoras que
exerçam atividades individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade
de pequenos e produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, arrendatários,
arrendatário
comodatários e extrativistas do Município de Francisco do Guaporé/
uaporé/RO, para a
Assembleia Geral de Ordinária de Prestação de contas, a ser realizada no dia 13 de
Abril de 2018, no auditório do Sindicato com endereço citado acima, com inicio em
Primeira convocação as 08h00min 50%+1 cinquenta por cento mais um dos (as) sócios
(as) no pleno gozo de seus direitos estatutários; Em segunda convocação as 09h00min
com 30% (trinta por cento) dos (as) sócios (as)

no pleno gozo de seus direitos

estatutários e em terceira e última convocação as 10h00min obedecendo aos seguintes
seg
critérios: até 500 sócios mínimos de 50 sócios (as) de 500, até 1000 sócios, mínimo de
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,
estatutários para tratar da
seguinte ordem do dia:
•

Informes;

•

Prestação de contas do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de São Francisco do Guaporé;

•

Outros assuntos da categoria.

São Francisco do Guaporé/RO 19 de março de 2018.

___________________
Presidente do Sindicato
Nome: Adenir Azevedo Martins
CPF: 772.758.882-20

