
 
O SINDICATO DOS 

CONTABILISTAS DE SÃO 
PAULO – SINDCONT-SP, com 
sede nesta Capital, à Praça 
Ramos de Azevedo, nº 202, 

térreo, CONVOCA seus 
associados sindicalizados 

para, nos termos das 
disposições estatutárias, 

realizarem Assembleia Geral 
Ordinária PRESENCIAL E 
VIRTUAL, no dia 30 de 

novembro de 2022, às 19h, 
por meio do link na plataforma 
zoom  https://bit.ly/AGO AGEs 
SINDCONTSP 30112022, para 
a seguinte Ordem do Dia: a) 
Apresentação e deliberação 
sobre o orçamento anual de 
2023, com parecer favorável 

do Conselho Fiscal; e, b) 
Assuntos Gerais. Na falta de 
número legal para realização 

em primeira convocação, 
fica a segunda marcada para 

a mesma data, às 19h30, 
com qualquer número de 
associados presentes. São 
Paulo, 09 de novembro de 

2022. GERALDO CARLOS LIMA 
– PRESIDENTE. 

 

 
O SINDICATO DOS 

CONTABILISTAS DE SÃO 
PAULO – SINDCONT-SP, 

com sede nesta Capital, à 
Praça Ramos de Azevedo, 

nº 202, térreo, CONVOCA os 
Contabilistas da sua base de 
representação, associados 
ou não, para nos termos 

das disposições estatutárias, 
e de conformidade com 
o artigo 513 “e”, da CLT, 

realizarem Assembleia Geral 
Extraordinária PRESENCIAL 
E VIRTUAL, no dia 30 de 

novembro de 2022, às 19h, 
por meio do link https://bit.
ly/AGO AGEs SINDCONTSP 
30112022, para a seguinte 
Ordem do Dia: Proposta da 

Contribuição Sindical exercício 
2023. Na falta de número legal 

para realização em primeira 
convocação, fica a segunda 

marcada para a mesma data, 
às 19h30, com qualquer 
número de Contabilistas 

presentes. São Paulo, 09 de 
novembro de 2022.  

GERALDO CARLOS LIMA – 
PRESIDENTE

 
O SINDICATO DOS 

CONTABILISTAS DE SÃO 
PAULO – SINDCONT-SP, 

com sede nesta Capital, à 
Praça Ramos de Azevedo, nº 
202, térreo, CONVOCA seus 

associados sindicalizados 
para, nos termos das 

disposições estatutárias, 
realizarem Assembleia Geral 
Extraordinária PRESENCIAL 
E VIRTUAL, no dia 30 de 

novembro de 2022, às 19h, 
por meio do link na plataforma 
zoom https://bit.ly/AGO AGEs 

SINDCONTSP 30112022, 
para a seguinte Ordem do 
Dia: Fixação do valor da 

Anuidade Associativa de 2023. 
Na falta de número legal 

para realização em primeira 
convocação, fica a segunda 

marcada para a mesma data, 
às 19h30, com qualquer 
número de associados 

presentes. São Paulo, 09 de 
novembro de 2022. 

GERALDO CARLOS LIMA - 
PRESIDENTE
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