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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO ETECELAGEM
DE BLUMENAU, com sede na cidade de Blumenau e base territorial nos municípios Blumenau,
Indaial e Gaspar, em Santa Catarina e foro na cidade de Blumenau, convoca todos os trabalhadores
sindicalizados, das cidades acima indicadas e integrantes da categoria profissional dos trabalhadores
nas indústrias de fiação e tecelagem, representados por esta Entidade para comparecerem a
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 16 de dezembro de 2017, às 13h30min,
em primeira convocação, tendo por local o Auditório localizado na Sede Social do Sindicato, sito na
Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, nº 365, bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, neste
Estado de Santa Catarina, para discutirem e deliberarem, sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a)
Discussão e deliberação de alteração estatutária, que abordará os seguintes temas. a1) Elevar a idade
de filhos/as dependentes de dezesseis para dezoito anos. b2) Inclusão do/a esposo/a dependente,
aposentado/a, no quadro associativo, sem direito a voto. a3) alteração do meio de publicação de
editais. b) Discussão e deliberação acerca de autorização para que a entidade promova o devido
registro da alteração estatutária no Cartório de Registro Civil de Títulos e Documentos de Pessoas
Jurídicas do município de Blumenau (SC). Não havendo quorum por ocasião da primeira
convocação, a Assembleia será realizada em segunda convocação, meia hora após, no mesmo dia e
local acima designado, com qualquer número de presenças.
Blumenau- SC, 12 de dezembro de 2.017.
Vivian Kreutzfeld - Presidente.

