
Órgão oficial do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ponta Grossa e Região   -   Abril - 2018

OUSAR E AVANÇARsede:Rua General Carneiro, 740.
Telefone/Fax (42) 3225-2544.
E-mail secpg@interponta.com.br.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Primeiro de maio é a data base do setor do comercio varejista e atacadista
que abrange as lojas em geral, supermercados, shopping center, materiais de cons-
trução e as distribuidoras e atacadistas em geral.

O Sindicato convoca todos os trabalhadores destes setores para juntos discutir
e encaminhar as reivinidcações às direções patronais através de seus Sindicatos.

Pauta principal da Assembleia;
 - Aprovação da Pauta de reivindicações da Categoria com data-base em Primeiro
de Maio;
 - Discussão e aprovação da taxa de Contribuição em favor da Entidade Sindical;
 - Discussão e aprovação de proposta para Termo Aditivo envolvendo trabalho
extraordinário em datas promocionais do comércio e em dias feriados e domingos;

Data: 17 de abril de 2018
Local: Sede do Sindicato, sito à Rua General Carneiro, 740
Horário: 20:00 horas.

As conquistas dependem da participação de todos!!

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Deliberativo do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DE PONTA GROSSA, através de seu Diretor Presidente infra-firmado, conforme dispõe
o Art.º 13, § 1º, alínea a, dos Estatutos Sociais da Entidade, convoca todos os seus associ-
ados a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada obedecendo ao quorum
estatutário, dia 17 (dezessete) de abril de 2018 tendo como local a Sede Social do Sindica-
to, em Ponta Grossa, Pr., sito à Rua General Carneiro, 740. A Assembleia Geral Ordinária
terá início às 18 horas, em primeira convocação, e às 19 horas, em Segunda convocação,
conforme dispõe o § 2º do Art.º 13, quando será deliberada a seguinte Ordem do Dia:
a) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Geral anterior;
b) Discussão e deliberação sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2017;
c) Previsão Orçamentária para o exercício de 2018;
d) Outros assuntos de interesse da categoria.

PRESTAÇÃO DE CONTAS


