
 

 

 
STM Nº 0861/SEC/2020                               Recife, 21 de agosto de 2020. 
 

 
Ilmo. Sr.  
Chefe de Recursos Humanos das Empresas:  
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, inscritas nos CNPJ’s 16.701.716/0034-14, 
16.701.716/0036-86, 16.701.716/0039-29 e 16.701.716/0041-43. 
 

 
 

Ementa.: Remessa de Edital para afixação 
 

 
Prezado senhor, 
  
Segue anexo, cópia do Edital de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará nos dias 24 e 25 
de agosto de 2020, de forma virtual, onde será disponibilizado o link de acesso para participação. 
 
Outrossim, solicitamos a afixação do mesmo, em quadro de aviso, desta conceituada empresa, de 
que trata a Cláusula 67ª (Sexagésima Sétima) da Convenção Coletiva de Trabalho em vigor para os 
trabalhadores de empresas representados pelo Sindmetal-PE, para ciência dos interessados. 
 
Sendo assim, esperando contar com a colaboração de V.Sas., e na certeza de sermos tendidos, 
concernente ao assunto em pauta, valemo-nos do ensejo para externar nosso apreço e distinta 
consideração.  

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente, 

 
 

Edson José Araújo Pereira 

Secretário Geral do SINDMETAL-PE 



 

 

RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SINDMETAL-PE, com sede em Recife-PE, à 
Rua Almeida Cunha, nº 364, Boa Vista, para o ato representado por seu Diretor Presidente, senhor 
Maurílio Caetano da Silva Portador do CPF nº 865.304.704-25, convoca todos os trabalhadores 
ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS ao SINDMETAL–PE das empresas que fazem parte do Polo 
Automotivo no Estado de Pernambuco integrantes da categoria profissional, especificamente os 
trabalhadores do segmento de Montadora e Autopeças das empresas: FCA FIAT CHRYSLER 
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, inscritas nos CNPJ’s 16.701.716/0034-14, 16.701.716/0036-86, 
16.701.716/0039-29 e 16.701.716/0041-43, para participarem, virtualmente, da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada nos dias: 24 e 25 de agosto de 2020, às 18h00min, em primeira 
convocação; e às 18h30min, em segunda convocação, respectivamente, com quórum 
determinado no Estatuto Social da Entidade, através de link na plataforma virtual grts digital que 
será disponibilizado pelo SINDMETAL-PE pelas redes sociais da entidade, com a seguinte ordem do 
dia: 1) Autorização para o Sindicato negociar e celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho-ACT para 
o segmento de Montadora e Autopeças; 2) Discussão e aprovação do rol das reivindicações que 
pautarão a negociação do supra citado ACT; 3) Autorização e fixação do desconto da 
contribuição assistencial e contribuição sindical negocial com garantia do direito de oposição, 
nos termos do art. 8º, IV da CF e Art. 513, “e”, da C.L.T.; 4) Concessão de poderes para o 
Sindicato firmar, ou não, Acordo Coletivo de Trabalho, instaurar dissídio coletivo e outras 
medidas cabíveis, no caso de malogro nas negociações, inclusive deflagração de greve, se esta se 
fizer necessária; 5) Deliberação sobre a transformação da Assembleia em Assembleia 
permanente, até o estabelecimento final das Normas Coletivas da categoria. 

 
Recife, 21 de agosto de 2020. 

 
Maurílio Caetano da Silva 

Presidente do SINDMETAL-PE 


