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NOVA ASSEMBLEIA

N

Trabalhadores Metalúrgicos associados ao
Metasita irão decidir sobre a Prestação de
Contas da Entidade em Nova Assembleia

a Assembleia
ocorrida na
última sextafeira, dia 26/11/2021,
no Auditório do Sindicato, os trabalhadores
metalúrgicos, associados ao Metasita
participaram de uma
votação para aprovação da Prestação de
Contas do Sindicato
referente ao ano de
2020, e sobre a Previsão Orçamentária

para o ano de 2022.
No processo de votação, houve 13 votos
a favor da aprovação
e 13 votos a favor da
reprovação.
Diante do resultado,
a Diretoria Executiva convoca uma
Nova Assembleia a
ser realizada na próxima terça-feira, dia
30/11/2021, às 17h:30,
na sede do Metasita.

Terça (30/11), às 17h30
Na Assembelia os trabalhadores irão deliberar sobre a Prestação
de Contas.

Associado e Associada, é muito importante
a sua participação na
terça, dia 30/11/2021.

NOVA ASSEMBLEIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel
Fabriciano – METASITA, com sede na Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, por
seu representante infra-assinado nos termos do que dispõe as normas legais da Entidade, pelo presente edital,
CONVOCA todos os associados em pleno gozo de seus direitos sindicais, para nova Assembleia Geral Ordinária,
a realizar-se na sede do Metasita, no dia 30 de novembro de 2021 (terça-feira), às 17:00 horas, em primeira convocação e às 17:30 horas em segunda e última convocação, com qualquer número de associados presentes no local
acima citado, para deliberar sobre a prestação de contas do ano de 2020; previsão orçamentária para o ano 2022.
Timóteo/MG, 28 de novembro de 2021.
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