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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas, Eletroeletronicas, Materiais e Componentes  Elétricos,  

     Eletrônicos, Motocicletas, Veículos da Const. Naval e Similares de 

Manaus e do Est. do Amazonas. 

 

FILIADO A 

 

 
     
   

 
ATA DE ASSEMBELIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

 
 
 

 
Aos dezenove (19) dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, precisamente às 15h, 

no refeitório da empresa WHIRPOOL – situada na Av. Torquato Tapajos, nº 7.500, Colonia 

Terra Nova, reuniram-se em assembléia Geral Extraordinária  os(as) trabalhaores(as), neste 

ato representado pela direção do Sindicato dos Trabalhadores nas insdutrias Metalurgicas, 

Mecânicas, Materiais elétricos Eletronicos e outros tido no Estatuto Social e Registro 

Sindical de Manaus e do Estado do Amazonas, por seu diretor Sr. Mauro da Cruz Fonseca 

Junior, que presidiu a sessão, conforme art. 8º, inciso, III e VI da Constituição Federal. Deu 

início a assembléia o Sr. Mauro da Cruz Fonseca Júnior, agradeceu a presença de todos e 

em seguida informou que foi protocoaldo o acordo de Mudança de Horários dos turnos, cujo 

objetivo foi alteração dos turnos convencionais (1º, 2º e 3º) para três turnos comerciais.  

Continuando o Sr. Mauro da Cruz Fonseca Junior presidente da sessão comunicou aos 

presentes que colocaria a prosposta em votação para sua aprovação ou rejeição. Em 

seguida os trabalhadores após estarem cientes do assunto mencionado, manifestaram-se 

pela aprovação da proposta da empresa. Diante da decisão dos(as) trabalhores(as) o 

presidente da sessão facultou a palavra a quem quisesse fazer uso, e como não ouve 

manifestantes, comunicou  que a proposta  da empresa encontarva-se  APROVADA por 

decisão unânime dos trabalhaores(as) presentes na Assembleia Geral. Continuando o 

presidente da sessão agradeceu a presença de todos(as) e encerrou os trabalhos, e 

solicitou que fosse lavrada a presente Ata de igual teor e forma, que será assinada por 

quem de direito para que produza seus efeitos legais  e juridicos.          .                 

 
 
 
Mauro da Cruz Fonseca Junior                                                
Diretor Sindical                                                                                   
 
 
 
    
 


