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Junho de 2016 Aos Companheiros (as) da CATEGORIA

ASSEMBLEIA GERAL DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Dia 30/06/2016 (QUINTA-FEIRA) a partir das 16h30
Local: Sede do Sindicato - Av. Rangel Pestana, 1189 - Brás

De acordo com o nosso estatuto vigente, até 30 de junho de cada ano, a diretoria do Sindicato convoca os
associados para prestar contas. No dia 27/06/16 (Segunda-feira), foi publicado edital no jornal ‘Agora’, 

convocando assembleia geral para mostrar como foram utilizados os recursos financeiros que vêm da categoria.
É muito importante a sua presença. Fique por dentro tanto do balanço das lutas do último período como da

vida administrativa da Entidade. A diretoria colegiada conta com a sua participação.

Sindicato: lutando e defendendo os seus direitos!

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Fabricação,
Beneficiamento e Transformação de Vidros, Cristais,
Espelhos, Fibra e Lã de Vidro no Estado de São Paulo.

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, em gozo dos seus direitos associativos, para 
assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 30 de junho de 2016, às 16h30, em primeira chamada, em sua sede 
social, sita à Av. Rangel Pestana, 1189, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria:

A) Leitura e votação da ata anterior;
B) Leitura, discussão e votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço patrimonial e financeiro do Exercício de 
2015. Não havendo, na hora acima indicada, o número legal de associados para instalação dos trabalhos em primeira 
convocação, a assembleia realizar-se-á uma hora após, ou seja, às 17h30, em segunda convocação, com os associados 
presentes.

São Paulo, 27 de junho de 2016
Verivaldo Mota da Silva

Coordenador da Secretaria de Organização

A Diretoria Colegiada
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