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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Pelo presente edital ficam convocados todos trabalhadores associados 
ou não, das Empresas CECOTRAL COMERCIO TRANSPORTE 
MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E MOVEX MOVIMENTAÇÃO DE 

MATERIAIS LTDA FABRICA BARROSO, para participarem da 

Assembléia GERAL EXTRAORDINÁRIA – CECOTRAL a realizar-se no 
dia 16/07/2020 (quinta - feira) às 17h00min e MOVEX no dia 
21/07/2020 (terça-feira) de 12h00min e 17h00min, em primeira 
convocação, à Rua Tiradentes nº 78, Bairro Nossa Senhora do Rosário 
Barroso - MG, em não havendo quorum, em segunda convocação, uma 
hora após, ou seja, respectivamente, no mesmo dia e local, com 
qualquer número de trabalhadores presentes, a fim de deliberar e votar 
por escrutínio secreto a seguinte ordem do dia: 01. Leitura e aprovação 
da ATA da Assembléia Anterior; 02. Reivindicações salariais, condições 
de trabalho e saúde segurança do trabalhador para os integrantes da 
categoria da profissional e aprovação da pauta de reivindicações para 
data-base 1°DE JULHO DE 2020, para os empregados abrangidos por 
este ACORDO COLETIVO, REFERENTE À 2020/2021; 03. 
Autorização a Diretoria do Sindicato para negociar, assinar acordos 
coletivos, contratos coletivos, convenções coletivas e Aditivas a estes, 
assim como ajuizar Dissídios coletivos ou quaisquer ações que sejam 
necessárias à defesa do interesse da categoria; 04. Autorização para a 
diretoria do sindicato sobre a instalação, em caráter permanente da 
presente Assembléia; 05. Discussão e aprovação da pauta de 
reivindicação da campanha salarial 2020 a ser apresentada e discutida 
com a empresa em separadas; 06. Discussão e deliberação sobre 
contribuição assistencial, de fortalecimento do sindicato dos integrantes 
da categoria profissional a favor da ENTIDADE SINDICAL; 07. 
Deliberações conseqüentes. BARROSO, 08 de Julho de 2020. Presidente  
João Luiz Aparecido da Silva.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 
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