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Ata da Assembleia Geral Extraordinária, do SINDICADO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DE GARANHUNS, realizada no dia 15 de setembro de 2015, às 19 h. em segunda e última
convocação, na sede social própria da entidade, sita à Rua Dr. Jardim, 218, Centro, Garanhuns-PE,
conforme Edital de Convocação publicado no Jornal DAC, edição do dia 13 de setembro de 2015,
nos seguintes termos: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA. - O Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Garanhuns,
no uso de suas atribuições, nos termos do seu Estatuto Social e legislação vigente, convoca os
Associados quites e em pleno gozo dos seus direitos sindicais e todos os Comerciários em Geral,
para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 15 de setembro de 2015, em sua
sede social a Rua Dr. Jardim, 218 em primeira convocação as IThOOmin horas com metade mais um
dos sócios em condições de votar e não havendo número legal, ficam reconvocados para reunirem-
se no mesmo local e data as 19hOOmin horas, com qualquer número de associados presentes, para
apreciação, discussão e autorização da seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão votação a Ata
da Assembleia anterior; b) Elaboração, discussão e aprovação da Proposta Salarial da Categoria
para o exercício de 2015/2016; c) Conceder amplos poderes as Diretorias do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Garanhuns e da Federação dos Empregados no Comércio do Norte e
do Nordeste, a fim de negociarem o aumento salarial e demais benefícios a Categoria; d) Autorizar
a ambas as Entidades a instauração de Dissídio Coletivo perante a Justiça do Trabalho, se não for
possível se proceder Acordo ou Convenção Coletiva com as Entidades patronais; e) Autorização do
desconto da Taxa Assistencial prevista no Art. 8° item IV da Constituição Federal, em Assembleia
Geral específica a realizar no mesmo local e horário; Garanhuns, 31 de agosto de 2015. Adjamiro
Ribeiro Lopes - Presidente. Dando continuidade, o companheiro Adjamiro Ribeiro Lopes, depois de
ter solicitado do Secretário, o companheiro Paulo Roberto de Souza, a leitura do Edital de
Convocação, e verificar que todos os associados presentes haviam assinado o Livro de Presença,
deu por aberta a reunião. O Presidente da Mesa escolheu para compor a mesa o vice-presidente
Paulo Roberto de Souza e Germana Santana Alves, esta atuando como Secretária. Em seguida
apresentou a Proposta Salarial de 2015/2016, explicando item por item, fazendo os esclarecimentos
pertinentes sobre a proposta apresentada, solicitou da Secretária que procedesse às alterações
apresentadas e aprovadas no texto final da proposta e no final, franqueou mais uma vez a palavra e
ninguém mais fizeram uso da mesma. O Senhor Presidente encerra a reunião, antes, porém,
determinou a Secretária que lavrasse à presente Ata em livro próprio, que após lida e aprovada, foi
assinada por todos os presentes. Garanhuns/PE, 15 de setembro de 2015. Onde a presente proposta
aprovada vai em anexo à presente ata.
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