
06 de Novembro de 2018

SECOND/BA- SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
CONDOMÍNIOS E EDIFÍCIOS DE BOM JESUS DA LAPA, 

BRUMADO, CAETITÉ, GUANAMBI, ITAMBÉ, LIVRAMENTO DE 
NOSSA SENHORA E VITÓRIA DA CONQUISTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 
SECOND/BA- Sindicato dos Empregados em Condomínios e Edifícios de Bom Jesus da Lapa, 

Brumado, Caetité, Guanambi, Itambé, Livramento de Nossa Senhora e Vitória da Conquista. CNPJ: 
19.253.100/0001-58, representado pelo seu Presidente infra firmado, convoca todos os Emprega-
dos em Condomínios e Edifícios, filiados ou não deste Sindicato, das cidades de Bom Jesus da 
Lapa, Brumado, Caetité, Guanambi, Itambé, Livramento de Nossa Senhora e Vitória da Conquista, 
para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no  dia 22 de no-
vembro de 2018, no Livramento Palace Hotel, situado na Avenida dos Expedicionários, nº 701, bairro 
Recreio, Vitoria da Conquista/BA, CEP: 45.020-310, as 18:00hs em primeira e ou as 18:30hs em 
segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Apreciação, discussão 
e deliberação sobre o índice de reposição salarial e outras reivindicações de caráter econômico e 
social, visando a celebração de Acordo, Convenção Coletiva; aprovação de pauta de reivindicações 
referente ao ano 2019- 2- Deliberação sobre autorização à Diretoria do Sindicato, Outorgando – lhes 
poderes especiais de transigir, fazer acordo e os mais que necessários for, com o objetivo da cele-
bração de Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho e, não havendo possibilidade de negociação ou 
se estas forem insatisfatórias aos trabalhadores da categoria profissional, instaurar Dissídio Coleti-
vo; bem como outras medidas judiciais, inobstante o consagrado direito de substituição processual 
da entidade, para resolver conflitos de qualquer natureza;  3- Apreciação, discussão e deliberação 
sobre a fixação da Taxa negocial e contribuição sindical a ser descontada dos trabalhadores per-
tencentes à categoria profissional, com opção da assembleia decidir ao referido desconto; 4-  A 
Assembleia obedecerá ao “edital” e demais normas estabelecidas nos Estatutos do Sindicato e na 
Consolidação das Leis do Trabalho. Vitoria da Conquista-Bahia, 05 de novembro de 2018. Thiago 
Silva Gonçalves-Presidente


