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SIMOVEM RIO NEGRO - Sindicato das Indústrias de Móveis,
Marcenarias, Carpintarias, Artefatos de Madeiras, Serrarias, Madeiras
Laminadas e de Painéis de Madeira Reconstituída de Rio Negro
(Base Territorial: Rio Negro, Campo do Tenente, Quitandinha, Lapa,
Mandirituba, Agudos do Sul,e Piên).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
37ªASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
44ªASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da entidade supra, no uso das suas atribuições legais e
estatutárias, que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os
associados quites com suas obrigações sociais, para participarem da
Trigésima Sétima Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de
Abril de 2018, em sua sede à Rua Boleslau Paluch, 265 , bairro Campo do
Gado, nesta cidade de Rio Negro, Estado do Paraná, às 14,00 horas, em
primeira convocação, havendo número suficiente de associados ou às 15:00
horas, em segunda convocação, com qualquer número de associados, a fim
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Leitura,
apreciação e aprovação do balanço do exercício do ano de 2017, com o
respectivo parecer do Conselho Fiscal; 2 - Leitura, apreciação e aprovação
da previsão orçamentária para o exercício de 2019, com o respectivo
parecer do Conselho Fiscal; E, para participarem da Quadragésima
Quarta Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no mesmo dia e
local, às 17:00 horas, em primeira convocação, havendo número suficiente
de associados, ou às 18;00 horas, em segunda convocação, com qualquer
número de associados, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1- Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para
representar a classe com amplos poderes para negociação da Convenção
Coletiva de Trabalho que terá vigência no período 2018/2019 ou
malogradas as negociações, instaurar Dissídio Coletivo perante o TRT-PR.
2 - Deliberar que as futuras convocações sobre as negociações da CCT
2018/2019 sejam efetuadas mediante comunicação por e-mail ou fax com
antecedência mínima de 48 horas. 3- Cobrança da Contribuição
Confederativa de seus Associados no 2º Semestre de 2018. 4- Mudança de
endereço do Sindicato. .5 – Alteração do Estatuto Social do Sindicato. Rio
Negro, 09 de Abril de 2018.
Juliano Langowski
Presidente
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