
 

                fevereiro 2019 

Assembleia Estadual Orçamentária 

 
Sábado, dia 23, às 9h da manhã 

A assembleia orçamentária é quando os sindicalizados comparecem em local e 
horário definido, para avaliar a gestão financeira da entidade  

 
 

Prestação de contas 
A diretoria do Sindicato dos Radialistas faz 
a apresentação de sua prestação de contas 
e previsão orçamentária, para avaliação e 
aprovação da categoria, convocada nos 
termos do estatuo da entidade. A 
apresentação da previsão orçamentária 
para este ano de 2019 será avaliada pela 
categoria, para o planejamento de sua 
organização ao longo deste ano. Membros 
da categoria, sindicalizados, podem 

conferir o balanço financeiro e patrimonial 
da entidade do ano de 2018. 
 
Somente Sindicalizados 
Trabalhadores da categoria, sindicalizados 
e em dia com suas obrigações financeiras e 
estatutárias poderão ter direito a voto. Não 
é possível que pessoas, fora do quadro 
associativo da entidade possam definir 
assuntos que remetem apenas aqueles que 
tenha vínculo com a entidade.  

 
 

ASSEMBLEIA ESTADUAL ORÇAMENTÁRIA 
Sábado, 23 de fevereiro 2019, às 9h00 da manhã 

Rua Conselheiro Ramalho, 992 – São Paulo 



 

 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e 

Televisão no Estado de São Paulo, por seu diretor-coordenador 

infra-assinado, nos termos em que dispõem o art. 8°, inciso III da 

Constituição Federal e o artigo 22 e seus parágrafos do seu 

Estatuto Social, convoca todos os sócios em dia conforme 

previsto no artigo 5º do seu estatuto, para a Assembleia Geral 

Ordinária Orçamentária da entidade, a realizar-se no dia 23 de 

fevereiro de 2.019, com 1ª chamada às 08hs30min e a 2ª 

chamada às 09hs00min. em sua sede social sita à Rua 

Conselheiro Ramalho, 992/988, Bela Vista, São Paulo - SP, tendo 

como temário o que segue: a- prestação, apreciação e 

aprovação das contas (balanço financeiro e patrimonial) 

relativas ao exercício financeiro do ano de 2.018; b- 

apresentação, apreciação e aprovação da previsão 

orçamentária do exercício financeiro de 2.019; c- encontra-se 

a disposição para análise, na sede do sindicato a partir da 

presente data e até a data da realização da assembleia, a 

todos os sócios da entidade sindical, o balanço financeiro e 

patrimonial de 2.018.  

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019. Sérgio Ipoldo Guimarães – 

Diretor Coordenador. 
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