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 Continuação 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS 2020 DO SINTEC-SP  

 
Senhores Técnicos  
 
Conforme Edital de Convocação publicado em 16 de junho de 2021 no Jornal Agora São Paulo (Caderno Ago-
ra – Página A10) e de acordo com a forma prevista no parágrafo 1º, artigo 35 do Estatuto do SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo, convidamos todos os técnicos filiados 
regulares para participarem da Assembleia Geral Ordinária  no dia e horário abaixo discriminados, conforme 
também determina o Estatuto do SINTEC-SP em seu artigo 57º.  
Salientamos que a assembleia acontecerá virtualmente devido à atual situação decorrente da pandemia de co-
ronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação a reuniões e 
aglomerações de pessoas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SINTEC-SP   “Juntos, Somos mais Fortes!”  

 

SINTEC-SP - SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 
DE NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA 

O SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Níve l 
Médio do Estado de São Paulo, com sede na Rua 24 de Ma io, 
104 - 12º andar - conj. A e B - Centro - São Paulo - SP, CEP 
01041-000, neste ato representado pelo seu President e Narciso 
Donizete Fontana, no uso de suas atribuições Estatut árias, 
convoca todos os filiados regulares na forma previs ta no 
parágrafo 1º do art. 35 do Estatuto para participare m 
virtualmente, em caráter excepcional diante da atua l situação 
decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19 ) e das 
restrições impostas ou recomendadas pelas autoridad es com 
relação a reuniões de pessoas para a Assembleia Ger al 
Ordinária, conforme artigo 57 do Estatuto, que se re alizará no 
dia 25/06/2021 (sexta-feira), às 16h00 (horário de Brasília) em 1ª 
convocação, às 17h00 (horário de Brasília) em 2ª e última 
convocação, com qualquer número de técnicos present es/
conectados, transmitida ao vivo através do aplicati vo zoom ou 
outro similar que será amplamente divulgado através  de 
boletim sindical, para os interessados e estará dis ponibilizado 
através de um link na página oficial do SINTEC-SP, assi m, 
todos poderão participar online em meio virtual, pa ra discutir a 
seguinte pauta: a) Discussão, Votação e Aprovação do  
Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanç o 
Patrimonial de 2020; b) Outros assuntos.  
São Paulo, 16 de junho de 2021 
NARCISO DONIZETE FONTANA 

DATA:  
25/06/2021 (sexta-feira) 
HORÁRIO:  
16h00 (primeira convocação) e  
17h00 (segunda e última convocação, 
com qualquer número de técnicos pre-
sentes/conectados) 
PLATAFORMA:  
Zoom  
ID DA REUNIÃO:  
546 990 8234 
SENHA:  
sintec2021 
LINK PARA ENTRAR DIRETO: 
https://us02web.zoom.us/
j/5469908234?
pwd=dktsYWhHaHMwejJFS1NHMlN1
VXoyQT09 

OBS: O link acima também está disponível 
na página oficial do SINTEC-SP. Assim, 
todos poderão participar de maneira remo-
ta da discussão de assuntos de interesse 
da categoria, conforme edital ao lado da 
forma como publicado no referido jornal.  

 


