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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2018 (DOIS 
MIL E DEZOITO) COM OS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DAS EMPRESAS DE ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO DA BASE DO SINTTROCOL 

Às 09:30{nove horas e trinta minutos) e ás 18:30hs{dezoito horas e trinta minutos) do dia 29 
(vinte e nove) de Maio de 2018 (dois mil e dezoito), á Rua Cónego José Antônio Henrique, ne 15 -
Bairro - Carijós - Conselheiro Lafaiete - MG, foram abertos os trabalhos da AGE, especialmente 
convocada com a finalidade de os trabalhadores associados ou não da entidade, empregados das 
empresas sediadas nos municípios da base territorial da entidade, rodoviários da categoria das 
Empresas vinculadas no setor de Asseio e Conservação(SEAC) para apreciação e deliberação 
sobre proposta do SEAC(Sindicato Patronal), para fechamento das negociações Coletivas de 
Trabalho 2018, à vigorar 01/01/2018 á 31/12/2018 data base le de janeiro. O Presidente fez a 
composição da Mesa Diretora dos trabalhos, convocando para a mesma a Secretária Geral. 
Dando continuidade, o Presidente Sr. Ivanildo Abranches de Paiva determinou a mim Srt̂  
Karoliny Maria Damasceno Gomes - Secretária, para que fizesse a verificação do quórum. 
Verificado o número de assinaturas na lista de presenças e feita a contagem dos presentes, 
verificou-se que a AGE não poderia ser realizada em primeira convocação, tendo em vista o 
número insuficiente de trabalhadores. O Presidente suspendeu os trabalhos e convocou nova 
assembleia para 00:30(trinta minutos) após. Reaberto os trabalhos e feita nova verificação do 
quórum, conforme termo a parte, constatou-se a existência de número legal para a realização da 
AGE em segunda convocação. O Presidente informou ao plenário o motivo da convocação desta 
AGE que é apreciação e deliberação (votação) por quem é o dono do direito os trabalhadores, 
cuja proposta sendo aprovada será assinada a Convenção Coletiva de Trabalho que vigorará de 
01/01/2018 á 31/12/2018 - data base le de Janeiro. Após amplos debates e discursões entre 
todos os presentes, foi colocada em votação por aclamação, sendo aprovada por unanimidade 
as propostas apresentadas: 
• Reajuste de 2,07% (dois vírgula zero sete por cento) condicionado à criação do Plano 

Odontológico 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a AGE e lavrada a presente ata. Conselheiro 
Lafaiete-MG, 29 de Maio de 2018. 

Ivanildo Abranches de Paiva 
Presidente do Sindicato 

Damasceno Gomes 
ecretária 
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