
SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DA CARUARU – SINCATA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL - Pelo presente Edital, ficam convocadas as empresas integrantes da categoria 
econômica do Comércio Atacadista de Caruaru, localizado na Av. Madrid, nº 644 (sede provisória do SINCATA), bairro 
Universitário, cidade de Caruaru/PE, CEP:55016-650, para, nos termos do artigo 513 da CLT, bem como do art. 8º, inc. I, II, 
III, IV e V da Constituição da República Federativa do Brasil, se reunir TELEPRESENCIALMENTE em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada através do aplicativo ZOOM, que deve ser baixado gratuitamente em computador ou celular 
antes do horário da realização da assembleia e com o encaminhamento e cadastramento prévio à assembleia dos e-mails 
dos participantes, que deve ser informado à secretaria do SINCATA através do telefone (81) 3721-7613, e/ou link para os 
associados cadastrados no grupo do WhatsApp do Sincata. A Assembleia Geral Extraordinária, será realizada virtualmente 
no dia treze de janeiro de dois mil e vinte um (quarta-feira – 13/01/2021), com início através da 1ª convocação às 16h30min, 
com maioria simples dos associados e em 2ª convocação às 17h00min, com qualquer número de associados, para tomarem 
conhecimento e deliberarem sobre as seguintes PAUTAS: 1ª) Apresentação e debate das propostas da Pauta de 
Reivindicações das Cláusulas Econômicas e Sociais da Convenção Coletiva do Trabalho – CCT para o ano de 2021, 
apresentadas pelo SINDECC; 2ª) Indicação da Comissão de Negociação da CCT 2021/2022 (Cláusulas Sociais e 
Econômicas);  3ª) Confirmação em assembleia telepresencial da alteração do atual endereço constante do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, na Rua Cleto Campelo, nº 36, bairro Maurício de Nassau, cidade de Caruaru – PE, 
CEP:55.012-340, para o atual endereço na Avenida Madrid, nº 644, bairro Universitário, cidade de Caruaru – PE, CEP:55016-
650, para efeito de alteração junto à Receita Federal do Brasil e a instituição bancária (CAIXA), e demais repartições públicas 
e/ou privadas ou qualquer outra que demande a alteração do endereço; 4ª) Prestação de Contas dos administradores do 
Sindicato; 5ª) Apreciação da previsão orçamentária para o exercício de 2021 (dois mil e vinte um); 6ª) Atualização do 
andamento da registro do novo Estatuto do SINCATA, conforme aprovado em assembleia anterior; 7ª) Apresentação de 
outros assuntos de interesse da classe pelos associados para debate. - Caruaru, 28 de dezembro de 2020. - SINDICATO DO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE CARUARU – SINCATA - CNPJ nº 11.471.109/0001-23 - JOSÉ HUMBERTO NEVES JORDÃO 
- Presidente 
 
 
 
 
 
 
 


