
MODELO ATA IMPLANTAÇÃO ACT - ONLINE

ATA  DA  ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA  PARA  DELIBERAR  SOBRE  A
IMPLANTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO NA EMPRESA _____________

Aos  ___ dias do mês de __________ do ano de dois mil e _________ (__/__/____), com
início às _______________, em primeira convocação, através do aplicativo  ____________
(colocar o link para acesso e a senha e ID caso tenha), reuniram-se em Assembleia Geral
Extraordinária  os   empregados  da  empresa  ___________  que  exercem  atividade  no
município  de  _____________/RS,  atendendo  o  Edital  de  Convocação,  devidamente
publicado,  com  a  finalidade  específica  de  deliberar  sobre  a  seguinte  ordem  do  dia:  1)
Deliberar sobre a Conveniência ou não de negociar para implantação de Acordo Coletivo de
Trabalho; 2) Caso afirmativo, bases a serem pleiteadas; 3) Deliberar sobre a inclusão ou não
da Contribuição Confederativa na celebração de Acordo Coletivo de Trabalho; 4) Concessão
ou não de poderes a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de _______________,
para negociar com a empresa, podendo aceitar ou rejeitar propostas, constituir procuradores
ou  firmar  acordos;  5)  Conceder  ou  não  poderes  ao  Presidente  do  Sindicato  dos
Trabalhadores Rurais de ____________, para assinar Acordo Coletivo de Trabalho. Presidiu
os  trabalhos  o  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  _________,  Sr.
____________,  devidamente  aprovada  pela  Assembleia  Extraordinária,  sendo  aprovado
também como Secretário  da  assembleia  o  Sr.  ________________________.  A  seguir  o
Presidente  da  Assembleia  abriu  os  trabalhos  saudando  os  presentes  e  solicitando  o
Secretário da Assembleia realizasse a a leitura do Edital de Convocação. Após foi colocado
em discussão o primeiro item da ordem do dia: 1) Deliberar sobre a Conveniência ou não de
negociar  para  renovação  do Acordo Coletivo  de  Trabalho,  que  após  discutido  foi
________________  (colocar o que foi definido). Em seguida foi colocado em discussão o
segundo item da ordem do dia:  2) Caso afirmativo, bases a serem pleiteadas, que após
várias discussões, usando o mesmo critério de votação anterior, foi apresentada a pauta, que
após foi _____________  (colocar o que foi definido). Dando seguimento passou-se para o
terceiro item  da  ordem  do  dia:  3)  Deliberar  sobre  a  inclusão  ou  não  da  Contribuição
Confederativa na  celebração  de  Acordo  Coletivo  de  Trabalho  onde  foi
___________________________________________ (colocar  o  que  foi  definido).  Após
passou-se para o quarto item da ordem do dia: 4) Concessão ou não de poderes a diretoria
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de _______________, para negociar com a empresa,
podendo  aceitar  ou  rejeitar  propostas,  constituir  procuradores  ou  firmar  acordos,  que
_____________________ (colocar o que foi aprovado). Logo, passou-se para o quinto item
da ordem do dia: 5) Conceder ou não poderes ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais  de  ____________,  para  assinar  Acordo  Coletivo  de  Trabalho,  onde  foi
_______________  (colocar  o  que  foi  aprovado). Sendo  assim,  nada  mais  a  tratar,  o
Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a participação dos presentes, sendo lavrada
a presente ata que vai devidamente assinada por quem de direito.


