ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de Cargas da Região da Amurel
– SETRAM no uso de suas atribuições, convoca todos os seus associados para a Assembleia Geral
Extraordinária, que realizar-se-á no dia 29 de junho de 2020, às 19 horas, em sua sede social,
sito a Rua Simeão Esmeraldino de Menezes N° 400, sala N° 47, Bairro Dehon, Tubarão (SC).

1º - Alteração Estatutária. Conforme artigo 31º do estatuto, paragrafo único a alteração
estatutária se fará em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos filiados e,
em segunda convocação, com qualquer número de associados quites com suas obrigações.

Tubarão (SC), 28 de maio de 2020.

Riberto Lima
Presidente do SETRAM
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Ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ordem do dia:
1º - Eleições gerais para o preenchimento dos cargos da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados,
e seus respectivos suplentes, para o quadriênio 2020/2024. Conforme artigo 28° parágrafo único
do estatuto acontecerá no dia 29 de junho de 2020 às 20h, a assembleia em segunda chamada,
caso não seja atingido o “quórum” da primeira chamada;
2º - Posse da diretoria, conselho fiscal e delegados eleitos;

Tubarão (SC), 28 de maio de 2020.

Riberto Lima
Presidente do SETRAM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Documento disponível para download no site https://notisul.com.br/publicacoes-legais/ 29/05/2020 17:03:13
Notisul Digital Eireli EPP - CNPJ 29.142.046/0001-27 8407fa2dc403e75fb968951e24e497183c5e1713

O Presidente do Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de Cargas da Região da Amurel
– SETRAM no uso de suas atribuições, convoca todos os seus associados para a Assembleia Geral
Ordinária, que realizar-se-á no dia 29 de junho de 2020, às 20 horas, em sua sede social, sito a
Rua Simeão Esmeraldino de Menezes N° 400, sala N° 47, Bairro Dehon, Tubarão (SC). Conforme
artigo 19º letra b – o prazo para registro de chapas será o dia 10 de junho de 2020 na secretaria
do sindicato no horário das 14 as 18 horas, e o prazo para impugnação de candidaturas será até
o dia 17 de junho de 2020.

