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Calendário para as Assembleias do SINDINUTRI-ES em 2014
Assembleia Geral Ordinária (AGO) será realizada no dia 18 de outubro de
2014 (sábado) às 08 horas em primeira chamada e às 09 horas em
segunda chamada com qualquer número de associados em dia com seus
direitos sociais e financeiros, com as seguintes pré-pautas:
1- Apreciação, discussão e aprovação ou não do parecer do Conselho Fiscal,
referente ao balanço financeiro dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014
e Previsão Orçamentária para 2015;
2- Definir e aprovar o valor da anuidade social para o exercício de 2015.
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será realizada também no dia 18
de outubro de 2014 (sábado), porém com horário para primeira chamada às
10 horas e às 11 horas em segunda chamada com qualquer número de
profissionais Nutricionistas do Estado do Espírito Santo, com as seguintes
pré-pautas:
1- Definir e aprovar o valor dos honorários profissionais para o exercício de
2015;
2- Definir e aprovar o valor da Contribuição Sindical para o exercício 2015.
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será realizada no dia 22 de
novembro de 2014 (sábado) às 09 horas e às 10 horas em primeira e
segunda convocação respectivamente com pauta exclusiva para
Convenção Coletiva de Trabalho para o ano de 2015.
Local para todas as Assembleias do SINDINUTRI-ES em 2014: Sede da
União Geral dos Trabalhadores (UGT) situada a Avenida Vitória nº 1.315
em cima da Loja Projeto Móveis, entrada pela Rua Raimundo Gama
Fortaleza 2º Andar – Jucutuquara – Vitória-ES.
Pontos de Referência: em frente ao Centro de Referência da Juventude; em
frente ao Semi-novos da Localiza; próximo a Faculdade Salesiano...
Importante: as definições finais serão divulgadas em Edital com 30 (trinta)
dias de antecedência das Assembleias em Boletins Volantes no site do
SINDINUTRI-ES, nas redes sociais e nas demais Entidades da Categoria.
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