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ATA DE CARATER EMERGENCIAL CONVOCADA PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS

NO COMERCIO HOT軋EIRO E SIMILARES DE CANELA - CONVENCÅo

COLETIVA/COVID- 19

Aos vinte dias do m台s de Mango do ano de dois mi事e vinte, aS dez horas na sede

do SindTur, 10Calizada na Avenida das Hort6nsias, n心mero cinco mil quinhentos e

quarenta e um, Bair「o CarnieしGramado, RS, reuniram-Se OS membros da categoria

PrOfissional pertencente ao Sindicato dos Empregados no Comdrcio Hoteleiro e
Similares de Canela, POr eSte COnVOCados. Abertos os trabaIhos peIo Presidente, Enedir

og’塗creta「iasse. O Presidente constatouBarreto, Pediu a mim, Lucima「a da S=va,que

a inexistencia de quorum e solicitou aos prese耽e

hor轟o da segunda chamada賀Para constar fo申e

assinada, aSSim PreSidente. X.X.X.X.

Aos vinte轟

Segunda cha

que permanecessem no local at6 o
ada a presente ata que vai por mim

Lucimara da Silva

O m台S de Marco de dois miI e vinte,誌dez ho「as e t「inta minutos, em

da na sede do SindTu「 localizada na Avenida das Hortensias, n轟me「o

Cinco m= quinhentos e qua「enta e um, Bair「o Ca「nieI, Gramado, RS, O PreSidente do

Sindicato dos Empregados no Com6rcio HoteIeiro e sim植res de CaneIa deu infcio a

assemb!eia ge「al extrao「din轟a, COnfome edital de convoca粥o eme「gencial em

V亜ude a pandemia do corona vi「us (COVid-19), fixado no quadro de avisos de sua

Sede, Sito a Rua Batista Luza「do, Duzentos e Setenta e Oito, Cent「o′ CaneIa, RS. A

assembleia fof aberta as dez horas e t「inta minutos, em Segunda convocaG50 e

havendo qudrum foram abertos os trabalhos, O presidente do Sindicato, nO uSO de

SuaS atribuic5es legais e estatut緬as言nfoma quais os assuntos que se脆o t「atados

nesta assembleia e, aP6s, PaSSa a Palavra ao SecretE涌o pa「a que leia a ordem do dia:

1) NegociasfねcoIetiva eme「gencial em v亜ude da pandemia do corona virus (COVid置

19). 2) Discuss着o e deIiberacきo, aPrOVando ou n5o sobre conveni6ncia de formular

Convencao Coletiva de Trabalho Emergencial abrangendo a catego「ia profissionaI

「epresentada e as categorias econ∂micas respectivas.〃　CoIocada a propos亡a em

VOtaCaO foi aprovado por unanimidade a conveniencia de formalizar Conveneao

CoIetiva de Traba冊o. A Assemb!6ia delibe「ou ainda, que eSta P「OPOSta Serve de base

Para um aCO「do imediato′ CaSO haja interesse da classe patronaI, ⅥEsgotados os itens

da Ordem do Dia o Presidente coIocou a pa!avra a

fazer uso da pa書avra, O Presidente ag「adeceu

encerrados os t「abalhos, Lavrei a presente ata

SicきO de todos. Ningu6m quis

esenca de todos e deu po「

ai assinada po「 mim e peIo

へ_の良上土蝿
Lucimara da Silva
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