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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados (as) do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau, no gozo de seus direitos sociais, com fulcro no
inciso III, c/c os incisos IV, V e VI do art. 13 do estatuto social da entidade, para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 10 DE NOVEMBRO DE 2012 – sábado, sendo a
primeira convocação às 13h30min, com quórum legal de comparecimento de metade mais um dos
associados em gozo de seus direitos (art. 13, IX do Estatuto). Não havendo número legal para
instalação da assembleia, esta será instalada em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, no
mesmo dia e local abaixo designado, com qualquer número de presenças, e as deliberações serão
adotadas observando-se a vontade da maioria dos presentes no momento da votação. A assembleia
em segunda convocação realizar-se-á as 14h00min. A assembleia será realizada na sede social,
localizada na Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, número 365, bairro Centro, Blumenau-SC, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1º Leitura, discussão e votação da prestação de contas referente ao exercício de 2011, com o
respectivo parecer do Conselho Fiscal;
2º Leitura, discussão e votação da proposta orçamentária para o exercício de 2013, com o respectivo
parecer do Conselho Fiscal.
Observação: O presente edital, na sua forma original estará fixado na sede e subsedes da entidade
sindical, assim como será complementado com a publicação em jornal de grande circulação em
Blumenau, Gaspar e Indaial.
Blumenau/SC, 06 de novembro de 2012.
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