ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL. EXTRAOI{J)INÁRIA DO
SINDICATO DO COlVIJ2RC10 VAlmnSTA DE GI~NEROS
ALIMENTíCIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, ItEALlZADA
EM DOZI; DE DEZEMBRO DE I)OIS MIL E DEZESSEIS EM
SEGUNDA CONVOCAÇÃO.

Aos doze dias do rnês de Dezembro de dois mil e dezesseis, o Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros Al.imentícios do E:;tado de ROi)dônia - SlNALlMENTOS/RO,
realizou em sua sede social à Rua Afonso Pena, 1571 - Bairro Nossa Senhora das
0
Gr'll';as, Porto Velho/RO, Assembléia Geral Extraordinária às 10:00 (dez) horas, em 2
convocaç.ão, em virtude de não haver alcançado o "quorum" estatutário, na 10
c;onvocação, conforme publicação no 'Diário da Arnazônia, na seção de classijjcados,
página F4, em sete de dezembro de .dois mil e dezesseis e publicação no Diário da
Amazônia, página A7, em nove de dezembro de dois mil e dcsesseis. Assumiu os
trabalhos o Sr. João Gonçalves Filho - presidente, que convidou a mim Davi Marques
Jardim, para secretariar a reunião. Aberto os trabalhos, o Sr. Pt'csidente deter.minou que
fossern lidos os editais de convoG:ação a fim de inteirar os presentes, quanto aos
objetivos da reuniDO. Em seguida o SI'. Presidente sOJiÇitOllao Sr. Secretário que
fizesse li leitura da minuta dos termos da proposta de convenção coletiva do
SlTRACOfvJ/RO, cláusula a cláusula, e a cada uma os presentes teciam seus
conJentúrios. Em seguida so1icit~)u quc üz.essc a leitura da minuta dos termos da
proposta de termo aditivo a Convençuo Coletiva de Trabalho com o SlNDECOM,
novamente houve debate e os presentes debateram n matéria. Após ouviu-se a opinião
dos associados, e por unanimidade IJcou a diretoria autoriznda a negociar c firmar
COJ1VençUo
coletiva de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de
J3cll:, e Serviços do Estado de .Rondônia -. SrrRACOM-RO e autorizada a negociar e
Firmw' Terrno Aditivo a Convenção Coletiva de Trabnlho com o SlNDECOM. Sindicato dos Empregados no CO.lIlércio de Bens e Servisos ele Porto Velho. Não
h.avendo nada mais a tratar o Sr. Presidente agradeceu a todos e solicitou que fosse
lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por min e os demais
presentes. Porto Velho/RO, doze de dezembro de dois nül e dezesseis.
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