EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA PARA O
DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O SINDICATO DOS OFICIAIS ALFAIATES COSTUREIRAS E
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS
NO ESTADO DE GOIÁS, inscrito no CNPJ sob nº 01.666.783/0001-00,
com sede à Rua 12 A nº 45 Setor Aeroporto Goiânia-GO e com base
territorial no Estado de Goiás exceto Catalão e Jataí, por seu Representante Legal , nos termos do Estatuto Social. convoca todos os empregados que desempenham suas atividades profissionais nas indústrias de
confecção, representados pela entidade, associados e não associados
ao Sindicato, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada no dia 26 de fevereiro de 2019, às 18:00 horas, em
primeira chamada, com quórum qualificado nos termos do Estatuto Social,
tendo por local a sede social do Sindicato, sito na Rua 12 A , nº 45, Setor
Aeroporto Goiânia –GO e ainda nos próximos 05 dias consecutivos nos
locais de trabalho, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1. Discussão e deliberação pelos empregados associados e não
associados ao Sindicato, para que autorizarem, prévia e expressamente,
o desconto, no mês de março de 2019, da contribuição sindical (imposto
sindical), na importância correspondente à remuneração de um dia de
trabalho, independente da forma que seja a remuneração, nos termos
dos artigos 8º, IV da CRFB, da Convenção 98 da OIT, dos artigos 513,
“e”, 514 “b”, 578, 579, 580, 582 e 611-B, XXVI da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), do Enunciado nº 38 da ANAMATRA e da Tese de nº
18 da Comissão 3 da 19ª CONAMAT e da Nota Técnica nº 02 de
02.10.2018 do Ministério Público do Trabalho – Coordenadoria Nacional
de Promoção da Liberdade Sindical (Conalis) – Contribuição Estabelecida
em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. 2) Deliberar e aprovar
se consideram a própria Assembleia como fonte expressa e prévia de
manifestação de vontade de toda a categoria. Caso não haja quórum estatutário para realização da Assembleia em primeira chamada na sede
do Sindicato, a mesma realizar-se-á em segunda convocação, às 18:30
horas, deliberando com qualquer número de trabalhadores da categoria
presentes. Goiânia –GO , 21 de fevereiro de 2019. Junta Governativa.

