EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 01/2019
Pelo presente edital, o SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS,
MOTOCICLETAS, TRATORES E COLHEITADEIRAS DE MATO GROSSO - SINCODIV-MT, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.200.117/0001-19, com sede na Av. Isaac Povoas
1331, Ed. Milão, 2º andar - sala 22, na cidade de Cuiabá-MT, com base territorial sindical em todo o estado de
Mato Grosso, por seu Presidente, em conformidade com a cláusula 12ª do Estatuto convoca todos Associados
da categoria a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 20 de Fevereiro de 2019, na
sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá - CDL, localizada na Av. Getúlio Vargas n.º750, Centro, na
cidade de Cuiabá/MT, sendo a primeira convocação às 13h30 e, não havendo número legal, às 14h00 se dará
a segunda convocação, com qualquer número de pessoas, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
Alteração e Modernização do Estatuto Social no que se refere: A-) Alteração do Nome Empresarial do
Sindicato, para igualar aos demais Sincodiv´s do país; B-) Inclusão da linha amarela para o segmento; C-)
inclusão de eleição digital; D-) Correções e modernização de linguagem.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2019.
PAULO CESAR BOSCOLO
Presidente do Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 02/2019
Pelo presente edital, o SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS,
MOTOCICLETAS, TRATORES E COLHEITADEIRAS DE MATO GROSSO - SINCODIV-MT, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.200.117/0001-19, com sede na Av. Isaac Povoas
1331, Ed. Milão, 2º andar - sala 22, na cidade de Cuiabá-MT, com base territorial sindical em todo o estado de
Mato Grosso, por seu Presidente, em conformidade com a cláusula 12ª do Estatuto convoca todos
Distribuidores da categoria a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 20 de
Fevereiro de 2019, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá - CDL, localizada na Av. Getúlio Vargas
n.º750, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, sendo a primeira convocação às 15h00 e, não havendo número legal,
às 15h30 se dará a segunda convocação, com qualquer número de pessoas, a fim de deliberarem a seguinte
ordem do dia: em consonância com o artigo 513, alínea "e" da CLT, aprovar em assembleia criação de
contribuição de custeio social a todos aqueles que participam da categoria econômica deste sindicato.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2019.
PAULO CESAR BOSCOLO
Presidente do Sindicato

