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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

 

 

Aos 26 de Janeiro de 2020, as sete horas e trinta minutos, em segunda e última convocação, 

na presença dos) trabalhadores da Empresa, o Sindicato, representado pelo Presidente abriu 

os trabalhos, informando aos trabalhadores que em reunião com as empresas de montagem e 

manutenção industrial, dentre as quais a FORTYS SERVIÇOS DE MONTAGENS 

INDUSTRIAIS EIRELI  foi apresentada pela parte patronal a seguinte proposta: Reajuste 

salarial de 5,25%; Cesta Básica R$ 250,00; Horas extras com os seguintes percentuais: 

Segunda a Sexta-feira (50%), Sábados(100%), Domingos e Feriados (100%); além de outras 

propostas que seguirão no Instrumento Coletivo em Anexo, com a manutenção de todas as 

demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho celebrado anteriormente. Foi ainda 

discutida a manutenção da taxa associativa nos percentuais previsto no Acordo Coletivo de 

Trabalho, com a atualização apenas do teto da contribuição com o mesmo percentual do 

reajuste salarial, devendo os associados manterem os cadastros atualizados na entidade 

sindical. O Presidente colocou em discussão a proposta patronal, bem como a manutenção 

do desconto da taxa associativa diretamente em folha de pagamento, em seguida indagou aos 

trabalhadores se os mesmos aprovariam a proposta apresentada. Os mesmos aprovaram em 

sua totalidade a proposta feita pela a FORTYS SERVIÇOS DE MONTAGENS 

INDUSTRIAIS EIRELI. 

Em seguida o Presidente agradeceu a presença de todos e a organização dos trabalhadores 

para com a votação. Os trabalhadores deram as mãos e fizeram uma oração do Pai Nosso. Ao 

final, o Presidente declarou encerrado os trabalhos da 
 

Assembleia Geral Extraordinária, determinando a mim, Presidente Francisco Evando 

Pinheiro. 
 

Francisco Evando Pinheiro 

Presidente 
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