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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 13 DE ABRIL DE 2.016 DAS 8:00 ÁS 16:00 HORAS,
NO SALÃO SOCIAL DO SINDICATO DOS TRABS
TRANSPORTES RODOVIARIOS E URBANOS DE MARILIA E
REGIÃO, NESTA CIDADE DE MARILIA CONFORME EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO JORNAL DA MANHÃ DO DIA 09
DE ABRIL DE 2.016, NA PÁGINA DE CLASSIFICADOS.

Aos treze dias do mês de Abril de Dois mil e Dezesseis, reuniram-
se em Assembleia Geral Extraordinária conforme edital de
Convocação, publicado no Jornal da Manhã, do dia 09/04/2016,
página de Classificados, -os trabalhadores sócios e não sócios do
setor de transporte coletivo Urbano de Marília, reuniram-se em
Assembleia realizada no salão social do Sindicato dos Trabs em
Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região, sito a
Marcos Bortion, 815 - Sta. Antonieta - Marília - SP, no horário
das 8:00 ás 16:00 horas para os trabalhadores acima
especificado. O Presidente da entidade Sr. Aparecido Luiz dos
Santos, declarou aberto os trabalhos, após conferir o número de
trabalhadores presentes, com o numero constante na lista de
presença, constatando o comparecimento de 142 ( Cento e
Quarenta e dois) trabalhadores todos em condições de voto. Em
seguida, convidou para participar da mesa os Sr. Josué
Domingues de Mattos, Secretário Geral, e presente na assembleia,
para secretariar a referida Assembleia. Iniciando os trabalhos
propriamente dito eu, secretário da mesa pôr determinação do Sr.
Presidente li o Edital de Convocação. Encerrada a leitura do
edital, passou-se a Ordem do Dia com a leitura da ata da
Assembleia anterior, como ninguém quisesse discuti-Ia passou-se
a Leitura da PAUTADE REIVINDICAÇÃO(2016), após a leitura
da pauta ,abriu-se discussão. Após esclarecidas as dúvidas foi
aprovada pôr unanimidade, em sua totalidade fazendo parte
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integrante desta ata para todos os fins. Em seguida o Sr.
Presidente esclareceu aos presentes que para que a entidade
encaminhasse as negociações- junto ao representante do setor
patronal, seria necessário que a assembleia autorizasse tal
encaminhamento. Após colocada em discussão está necessidade,
os presentes, pôr unanimidade resolveram outorgar poderes á

direção da entidade para encaminhar a pauta de reivindicações ao
setor Patronal, bem como, suscitar dissídio. Decretar estado de
greve caso as negociações não obtenha sucesso, colocado em
votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi colocado
em votação o percentual a ser descontado dos integrantes da
categoria a título de Foi colocado em votação o percentual a ser
descontado dos integrantes da categoria a título CONTRIBUIÇÕES
SINDICAIS: Sendo Contribuição AssistencialjNegocial, num percentual de
1% (um por cento) mensal inclusive sobre o 13º (décimo terceiro salário), á
exceção dos meses de Julho e Novembro/2016 cujo percentual será de 3%
cada Mês, sendo para todos os representados da categoria, associados ou
não, garantindo o direito de personalíssimo de oposição a cada trabalhador.
Foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade dos presentes ..
Foi colocado também em votação da contribuição de mensalidade
sindical 10/0 (um por cento), colocado em votação foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a ser tratado,
após a proclamação dos resultados, o presidente da assembleia
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.
Para constar eu, Josué Domingues de Mattos, na qualidade de
secretário desta assembleia, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada, vai assinada e pôr mim e pelo Sr. residente. Marília,
13 de abro de
2016,1/11111 1111/1/1111111111111117 1111 111111111111

J---~=---------==-----
Apareci /o Luiz Dos Santos
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