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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática 
- FENAINFO, com sede e foro na Rua Buenos Aires nº 68, 32º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP:
20.070-020, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 611, § 2º da CLT e pelos artigos
3º; 31º §Único; 32º; 68º; 70º todos de seu Estatuto Social, 

ç q p
CONVOCA as empresas de informática, 

processamento de dados, tecnologia da informação e similares sediadas no Estado do Pará, repre-
sentadas por esta Federação para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em
05 de setembro de 2017 (terça-feira), às 10:00h, em primeira convocação e às 10:30h em segunda
convocação, com qualquer quórum, na Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, “sala de sindicatos”,
Município de Belém, Estado do Pará, para deliberação da seguinte pauta: 1) Autorizar o início do 
processo de negociações da convenção coletiva de trabalho, data-base 2017/2018, com o SINDPD/
PA; 2) Autorizar a Diretoria da Fenainfo, através do representante legal em exercício, a designar co-
missão de negociação junto ao SINDPD/PA; 3) Apresentação e deliberação sobre a pauta de reivindi-
cações apresentada pelo SINDPD/PA; 4) Autorizar a Diretoria da entidade, através do representante
legal em exercício, a praticar os seguintes atos em relação a convenção coletiva de trabalho (CCT):
rmar e/ou rati car a CCT ou acordo judicial respectivo; incluir cláusula de desconto sindical em favor 

da entidade;  estabelecer valor de contribuição assistencial devida pelas empresas; podendo ainda
delegar poderes; 5) Autorizar a Diretoria da entidade, através do representante legal em exercício, 
em caso de frustradas as negociações, a praticar os seguintes atos: ingressar com dissídio coletivo
contra o SINDPD/PA; apresentar reconvenção em dissídio coletivo; acordar ou discordar com ajuiza-
mento de dissídio coletivo; podendo ainda delegar poderes. 6) Assuntos gerais. A Assembleia será
instalada em caráter permanente para o m que se destina. As empresas deverão ser representadas 
por seus sócios, com a apresentação de contrato social. As empresas que enviarem representantes
deverão comparecer munidos de procuração e cópia do contrato social para terem direito a participa-
ção e voto. Belém, 25 de agosto de 2017. Edgar Serrano - Presidente da FENAINFO.


