
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 08 de 21/01/2020 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL   

 

O Presidente do SINDCONT-MA - Sindicato dos Contabilistas no Estado do Maranhão, 

nos termos do Estatuto social do sindicato laboral vem dar publicidade pelo presente Edital, 

para COMUNICAR e CONVOCAR a todos os trabalhadores contabilistas ASSOCIADOS e 

NÃO ASSOCIADOS, e demais interessados, para participarem da Assembleia Geral 

Ordinária, e torna público também a RETIFICAÇÃO DO EDITAL  Nº 07/13/01/2020, “do da 

Convocaria da assembleia” onde se leu e percorria 04 dias consecutivos de 10/01/2020 á 

14/01/2020, passa se a contar e leia-se 10 dias10/01/2020 á 14/01/2020 como diz o Estatuto 

do SINDCONT-MA: Artigo 51° Parágrafo 1°: A convocação da Assembleia Geral será feita por edital 

publicado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em jornal de grande circulação na base territorial do 

Sindicato. “da nova data da assembleia”, pelo presente Edital RETIFICADO, fica 

COMUNICADO e CONVOCADO a todos os trabalhadores contabilistas ASSOCIADOS e 

NÃO ASSOCIADOS, e demais interessados, para participarem da Assembleia Geral 

Ordinária, que será realizada na (Terça-Feira) dia 21 de janeiro de 2020, ás 17:30 em primeira 

convocação e ás 18:00 em segunda convocação. 

São Luís - MA, 14 de janeiro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Bernardo Cardozo dos Santos Filho 

Presidente 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Edital nº 07/13/01/2020 

O Presidente do SINDCONT-MA - Sindicato dos Contabilistas no Estado do Maranhão, nos termos do Estatuto 

social do sindicato laboral vem dar publicidade pelo presente Edital, para COMUNICAR e CONVOCAR a todos 

os trabalhadores contabilistas ASSOCIADOS e NÃO ASSOCIADOS, e demais interessados, para participarem da 

Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na (Terça-Feira) dia 13 de janeiro de 2020, ás 17:30 em primeira 

convocação e ás 18:00 em segunda convocação, ou com qualquer número dos presentes, na sua sede: na sala 02 

do prédio - Casa do Trabalhador 2º piso, localizada Av. Prof. Carlos Cunha, nº 4014 - Cohafuma, São Luís - MA, 

65076-908, com objetivo de discutir e deliberar sobre as seguinte ordem do dia:  

1) Reivindicações da Convenção Coletiva de Trabalho - 2020/2021, com abrangência Estadual; 

2) Autorizar a direção do SINDCONT-MA para instaurar processo de Dissídio Coletivo junto ao 

Tribunal Regional do Trabalho - TRT; 

3) Aprovar taxa de Fortalecimento Sindical para custeio das atividades sindicais e outros interesses da 

categoria; 

4) Aprovação para que o SINDCONT-MA mantenha Assembleia Geral permanente até a conclusão dos 

trabalhos de Negociação Coletiva na Campanha Salarial 2020. 

São Luís - MA, 10 de janeiro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Bernardo Cardozo dos Santos Filho 

Presidente 

 

 


