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Cópia fiel Ata da Assembleia Geral extraordinária,
realizada na sede social do sindicato, sito a Rua
Almirante Barroso, 271, Centro, Duque de Caxias, em
sete de dezembro de dois mil e quinze, com os
trabalhadores .- das JEmpresas Distribuidoras e
Transportadoras de Bebidas:de Duque de Caxias e Magé,
conforme edital de convocação publicado no Jornal o
DIA, em trinta de novembro de dois mil e quinze, para
deliberarem 'sobre a seguinte Ordem do Dia : 1) Leitura,
discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 2)
Discutir e aprovar a Pauta de reivindicações a ser enviadas
as empresas e/ ou entidade sindical, para o ano de 2016,
bem como :;autorizar a diretoria do sindicato a firmar
Convenção Coletiva, Acordos, Termos Aditivos, e se
necessário ajuizar dissídio coletivo, por se tratar de data
base da categoria - 1° de janeiro; 3) Contribuição
Assistencial;para manutenção das obras assistenciais do
Sindicato, com. direito de oposição do trabalhador. 4)
Tratar sobre banco de horas. Após o início da assembleia,
o Senhor Presidente José Rodrigues da Costa , solicita ao
secretário Moacir Gonçalves Neves Filho , que faça a
leitura .do Edital, leitura da ata da assembleia anterior,
bem como a leitura da pauta de reivindicações, composta
dos principais itens; 1) Reajuste salarial na ordem de 12%
(doze.cento);. 2)Aumento da'cesta Básica, 3) reajuste do
ticket alimentação para 23,00 (vinte e três reais), 4) Tratar

a possibilidade do banco de horas ; 5)Desconto
.assisteneial-em favor do Sindicato ; 6) manutenção. das



manutenção das demais cláusulas existentes na Convenção
Coletiva de Trabalho anterior, desde que não colidam com
as aqui pleiteadas. Após a leitura e as explanações
necessárias, inclusive no que tange ao reajuste ; após
debate e sanada todas sãs dúvidas existentes , a mesma foi
aprovada pelos quarenta e seis trabalhadores presentes,
estando portanto a diretoria autorizada a negociar a
Convenção Coletiva de Trabalho ou acordo coletivo para
o ano 2016, e , em caso negativo que o sindicato
representante pratique quaisquer atos necessários para o
bom/desempenho em prol dos trabalhadores . Duque de
Caxias, quinze de dezembro de dois mil e quinze . Era o
que continha o original de onde extraí a presente cópia
fiel, que vai devidamente .assinada por mim, Moacir
Gonçalves Neves Filho- secretário


