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OF.CIRC. 067/2016 – OCB/MS 
Campo Grande-MS, 28 de novembro de 2016. 
 
 
Senhor(a) Presidente, 
 
Convidamos Vossa Senhoria a participar da assembleia geral extraordinária da OCB/MS, 
que será realizada no dia 08/12/2016, conforme o Edital de convocação abaixo: 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

  
O Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do 
Sul – OCB/MS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20 do Estatuto Social e em 
respeito ao que determina o artigo 612 da CLT, convoca todas as Sociedades Cooperativas 
Singulares, Centrais e Federações estabelecidas no Estado de Mato Grosso do Sul, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 08 de dezembro de 2016, tendo 
como local o Auditório da Casa do Cooperativismo, sito à rua Ceará nº 2245 – Vila Célia 
- Campo Grande/MS, às 08horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 das 
sociedades cooperativas em condição de votar ou em segunda convocação, às 09horas, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperativas aptas a votarem para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Estudo da sistemática do instrumento coletivo, (convenção coletiva geral, convenção por 

ramos, convenção geral e acordos coletivos, etc...); 
2. Definição de contraproposta a ser encaminhada para o SINTRACOOP/MS; 
3. Atualização de assuntos sindicais 
4. Outros Assuntos. 

Campo Grande-MS, 28 de novembro de 2016. 
Celso Ramos Regis 

Presidente 
 
 

Contando com vossa presença, lembramos que a cooperativa deverá ser representada na 
assembleia pelo Presidente ou em sua ausência por um Delegado devidamente 
credenciado. Pedimos confirmação de presença até o dia 05/12/2016 pelo telefone (67) 
3389-0200 com Amanda, ou Rogério Piva pelo e-mail: ocbms@ocbms.org.br. Segue anexo 
modelo para credenciamento de Delegados e Rol de reinvindicações 2016-2017 do 
SINTRACOOP/MS. 
 

 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
Celso Ramos Régis  
     Presidente 
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