FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES CELETISTAS NAS COOPERATIVAS
NO BRASIL – FENATRACOOP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES CELETISTAS NAS COOPERATIVAS
NO BRASIL - FENATRACOOP, entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
09.509.920/0001-04, com sede localizada na Avenida Comercial 1151, Setor Tradicional, região
administrativa de São Sebastião, Brasília - DF, CEP de n. 71.691-153, por intermédio de seu Presidente,
Sr. Mauri Viana Pereira, e seu Secretário Geral, Sr. Gilmar de Oliveira, signatários do presente edital, no
uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA, o Conselho de Representantes da FENATRACOOP,
formado pelos Delegados Representantes dos Sindicatos Filiados, SINTRACOOP – PR, SINTRASCOOPA
PR,
SINTRACOOP-MS,
SECMESP-SP,
SINTRACOOP-ES,
SINTRACOOP-MT,
SINDEMCOOCRED-SC,
SINTRACOOP-GO,
SINTRACOOP-DF,
SINTRACOOP/MN,
SINTRACOOP/RO, SINTRACOOP/AL, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se POR VÍDEO
CONFERÊNCIA, no dia 11 de maio 2020, em primeira convocação, às 09h00 (nove) horas, com a
participação de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, e em segunda convocação, às 10h00 (dez) horas, com a
participação de qualquer número de Conselheiros, a assembleia geral extraordinária por vídeo conferência,
será anotado a ausência dos conselheiros faltantes que não tenha justificativa aceitável, para a punição
estatutária, para deliberarem sobre a seguinte pauta do dia:
01 – Leitura e aprovação da ata anterior do Conselho de Representantes da FENATRACOOP;
02 – Discussão e aprovação do Rol de Reivindicação para as bases inorganizadas e para os sindicatos
filiados que aderirem para ser submetido as negociações salariais e condições de trabalho nas datas bases
dos mesmos o ROL DE REIVINDICAÇÕES UNIFICADO;
03 – Discussão e aprovação para firmamento de instrumentos coletivos nas bases inorganizadas;
04 – As assembleias dos sindicatos filiados signatários ao presente Rol de reivindicação Unificado, serão
por vídeo conferência, “devido ao corona vírus” e para segurança de todos;
05 – Assuntos Gerais.
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