
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO NO ESTADO DE PERNAMBUCO - 
SINDMETAL/PE, CNPJ nº 11.010.501/0001-75, Registro da Carta Sindical Processo 
D.N.T 14.355 no MTE L004 - P052 - A1941 e registro no Processo 24330.005134/90-
55, por seu Presidente abaixo assinado, conforme o Estatuto Social da Entidade 
Sindical, CONVOCA todos os Associados em dia com suas obrigações sociais,  
dessa entidade sindical para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será 
realizada no dia 18 do mês de maio de 2021, às 09h 00 min em primeira chamada 
com quórum previsto no artigo 25 parágrafo primeiro do Estatuto Social ou em 
segunda convocação no mesmo dia e local às 09h 30 min com qualquer número de 
trabalhadores, no auditório - quadra da sede do Sindicato dos Rodoviários de 
Pernambuco localizado Rua Araripina, 111 - Santo Amaro, Recife - PE, 50040-170, a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada ocorrerá em formato presencial e de forma 
remota/virtual, em razão da pandemia do coronavírus, os presentes votarão no horário 
designado para o formato presencial, no formato remoto/virtual  assembleia será 
transmitida ao vivo, posteriormente o link da gravação ficará disponível, assim como 
para a votação, na forma disposta no site www.sindmetalpe.org.br onde estarão 
disponível todas as informações para participação e votação das 09h 00min as 20h 
00 min do dia 18 de maio de 2021, para discussão e deliberação acerca da seguinte 
ordem do dia: 
 
   

1) Apreciação e aprovação do Balanço Patrimonial do exercício fiscal findo em 
31 de dezembro de 2019; 
 

2) Apreciação e aprovação do Balanço Patrimonial do exercício fiscal findo em 
31 de dezembro de 2020; 

 
3) Apreciação e aprovação do Plano Orçamentário para o exercício de 2021. 

 
 

Recife (PE), 12 de Maio de 2021 
 

Henrique Gomes do Nascimento 
Presidente do SINDMETAL-PE 

CPF: 764.057.704-78 


