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EDITAL DE CONVOCAÇAO  

 

 EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO SINDICATODOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA/RO. 

O presidente do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de GOV.JORGE TEIXEIRA/RO, CNPJ: 

07.158.671/0001-24, com sede na avenida pedras brancas n. 1094 CEP: 76898-000 CONVOCA 

Pelopresenteedital,nostermosdoEstatutoSocial,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 

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

qualidade de pequenos e produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, arrendatários, 

comodatários e extrativistas, no, do Município de GOV.JORGE TEIXEIRA/RO, para a ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINARIA ser realizada no dia 08 de abril  de 2022,local no centro comunitario da igreja 

catolica  localizado na Rua sumauma n. 2319 bairro santa rita de cassia Gov.Jorge Teixeira/RO,de 

Forma presencial, cumprindo todas as exigencias do ministerio da saude para proteçao do 

covd-19,com inicio em  Primeira convocação as 9: h00min50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos 

(as) sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários; Em segunda convocação as 9: h 30 min 

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

terceira e última convocação as 10h00mn obedecendo aos seguintes critérios: ate 500 sócios 

mínimos de 50 sócios (as) de 500, ate 1000 sócios, mínimo de 10% dos sócios em pleno gozo de 

seus direitos estatutários; a partir de 1000sócios mínimo de 2% dos sócios (as) em pleno gozo de 

seus direitos estatutários,e termino as 12:h00 para tratar da seguinte ordem do dia: 

1: INFORMES; 

2: PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL DO STTR DE 2021; 

3: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2022 

3: E OUTROS ASSUNTO DE INTESSE DA CATEGORIA; 

 

 GOV.JORGE TEIXEIRA/RO. 08 DE MARÇO  DE 2022. 

 

 
Presidente do Sindicato 

                                                           ABEL RODRIGUES DA SILVA 

CPF: 470843162-72 

                                 LINHA 623 KM 50 GLEBA 76 LOTE 73 

 
 



 

 
 
 


