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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA DEZOITO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezesseis as dezessete horas, em segunda convocação, na sede do
Sindicato dos Empregados em Lavanderias e Sim situado na Av.
Gomes Freire 663 sala 701 Centro, realizou-se a Assembleia Geral
Extraordinária de acordo com o edital de convocação, presentes
cinquenta e nove empregados que assinaram a folha de votantes, a
fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: a) Tratar sobre o reajuste
da classe; b) autorizar o desconto a favor do Sindicato; c) autorizar a
Diretoria a instaurar o presente processo do Dissídio Coletivo, caso
não haja acordo e autorizar a assinatura do Acordo, se for o caso; d)
Escrutínio secreto. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente do
Sindicato Sr. José Benedito Lopes convidou para participar da mesa
os companheiros Cláudio Martins Ribeiro e Margarida França
Domingos, solicitou dois nomes para funcionarem como
escrutinadores, tendo sido indicado pelos presentes Carla dos Santos
e Ronaldo Rubens da Silva. Continuando com a palavra o presente
expôs aos presentes uma proposta elaborada por alguns integrantes
em conjunto com o mesmo cujo teor é o seguinte: Reajuste para a
categoria de 9% sobre os salários de maio/2015 com a devida
classificação de cargos e pisos, aumento do Ticket alimentação para
R$ 7,00 e R$ 11,00 respectivamente, as demais clausulas
permanecerão as mesmas, a contribuição assistencial em cinco
parcelas de R$ 13,00 cada no mesmo valor do ano anterior. Foi abert
a sessão para a explanação e alguns companheiros acharam qu
deveria pedir 10% para ter margem de negociação. O presidente
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"Não" desaprova a matéria. Após a votação do ultimo eleitor, foi aberta a urna e
contado os votos: quarenta votos a favor; sete votos contra e três abstenções.
Aprovada por maioria que deram autorização para o Presidente assinar o acordo
no percentual de até 8% e em caso negativo a instaurar processo do dissídio. As
dezenove horas c trinta minutos encerrado os trabalhos c esgotados a Ordem do
Dia, mandando que lavrasse a presente Ata que depois de lida e achada
conforme, vai assinada.
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