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Edital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação
Pelo presente edital de Convocação o Sindicato supra, de acordo com o estatutoPelo presente edital de Convocação o Sindicato supra, de acordo com o estatutoPelo presente edital de Convocação o Sindicato supra, de acordo com o estatutoPelo presente edital de Convocação o Sindicato supra, de acordo com o estatuto
social da entidade, convocam todos os integrantes da categoria profissional repre-social da entidade, convocam todos os integrantes da categoria profissional repre-social da entidade, convocam todos os integrantes da categoria profissional repre-social da entidade, convocam todos os integrantes da categoria profissional repre-
sentada em sua data base do sindicato acima mencionado filiado ou não para com-sentada em sua data base do sindicato acima mencionado filiado ou não para com-sentada em sua data base do sindicato acima mencionado filiado ou não para com-sentada em sua data base do sindicato acima mencionado filiado ou não para com-
parecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21/02/2018, asparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21/02/2018, asparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21/02/2018, asparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21/02/2018, as
17h30, na sede recreativa do Sindicato na RuaUrbano Lunardelli nº 29, na cidade de17h30, na sede recreativa do Sindicato na RuaUrbano Lunardelli nº 29, na cidade de17h30, na sede recreativa do Sindicato na RuaUrbano Lunardelli nº 29, na cidade de17h30, na sede recreativa do Sindicato na RuaUrbano Lunardelli nº 29, na cidade de
Porecatu, Estado do Paraná, em primeira convocação com 2/3 da categoria ou umaPorecatu, Estado do Paraná, em primeira convocação com 2/3 da categoria ou umaPorecatu, Estado do Paraná, em primeira convocação com 2/3 da categoria ou umaPorecatu, Estado do Paraná, em primeira convocação com 2/3 da categoria ou uma
hora após, em segunda convocação com qualquer número de integrantes presentes,hora após, em segunda convocação com qualquer número de integrantes presentes,hora após, em segunda convocação com qualquer número de integrantes presentes,hora após, em segunda convocação com qualquer número de integrantes presentes,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e aprovação oupara deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e aprovação oupara deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e aprovação oupara deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e aprovação ou
não da assembleia anterior: b) concessão ou não de autorização previa e expressanão da assembleia anterior: b) concessão ou não de autorização previa e expressanão da assembleia anterior: b) concessão ou não de autorização previa e expressanão da assembleia anterior: b) concessão ou não de autorização previa e expressa
dos participantes da categoria profissional representada para o desconto da contri-dos participantes da categoria profissional representada para o desconto da contri-dos participantes da categoria profissional representada para o desconto da contri-dos participantes da categoria profissional representada para o desconto da contri-
buição sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com redação da Lei nºbuição sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com redação da Lei nºbuição sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com redação da Lei nºbuição sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com redação da Lei nº
13.467/2017, e face ao definido pelo Enunciado nº 38: c) caso aprovado o item “b”,13.467/2017, e face ao definido pelo Enunciado nº 38: c) caso aprovado o item “b”,13.467/2017, e face ao definido pelo Enunciado nº 38: c) caso aprovado o item “b”,13.467/2017, e face ao definido pelo Enunciado nº 38: c) caso aprovado o item “b”,
notificação aos empregadores e os respectivos sindicatos da categoria econômica danotificação aos empregadores e os respectivos sindicatos da categoria econômica danotificação aos empregadores e os respectivos sindicatos da categoria econômica danotificação aos empregadores e os respectivos sindicatos da categoria econômica da
autorização concedida. Outras alterações serão acatadas caso a categoria assim jul-autorização concedida. Outras alterações serão acatadas caso a categoria assim jul-autorização concedida. Outras alterações serão acatadas caso a categoria assim jul-autorização concedida. Outras alterações serão acatadas caso a categoria assim jul-
guem necessário de reforma de outro/outros artigos do referido estatuto.guem necessário de reforma de outro/outros artigos do referido estatuto.guem necessário de reforma de outro/outros artigos do referido estatuto.guem necessário de reforma de outro/outros artigos do referido estatuto.

Porecatu, 15 de fevereiro de 2018.Porecatu, 15 de fevereiro de 2018.Porecatu, 15 de fevereiro de 2018.Porecatu, 15 de fevereiro de 2018.
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