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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Assembléia Geral Extraordinária 
 

O Presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e legislação vigente, convoca 

todos os Médicos Veterinários, associados  empregados das AAggrrooiinnddúússttrriiaass  ddoo  sseettoorr  ccaarrnneess,,  

lleeiittee,,  CCooooppeerraattiivvaass  aaggrrooppeeccuuáárriiaass, empresas credenciadas na inspeção de produtos de 

origem animal e sanidade animal, sediadas no Estado de Santa Catarina, para participarem 

da Assembleia Geral Extraordinária, em sessões regionais a serem realizadas nas datas, 

horários e locais conforme discriminado a seguir: dia 08/04/2014, as 8h00 em 

VIDEIRA/SC no departamento técnico da BRF; as 13h30 em HERVAL DO OESTE/SC no 

Departamento Técnico  da BRF; e as 17h30 em FAXINAL DOS GUEDES/SC no Auditório da 

BRF; no dia 09/04/2014 em Concórdia as 8h00 na BRF, Departamento Técnico; as 11H00 

em Concórdia na Coperdia Departamento Técnico; dia 10/04/2014 as 8H30 em 

CHAPECÓ/SC no Auditório da Cooperalfa; no dia 11/04/2014 em Campos Novos na 

Copercampos as 8H00, no Departamento Técnico, em primeira convocação, com “quorum” 

qualificado e/ou uma hora após em segunda e última convocação com qualquer número de 

presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Discussão e aprovação da 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 2014/2015 para negociar 

com os representantes da categoria patronal, visando à data-base 1º de maio de 2014, 

tendo como base uma pré-pauta elaborada pelo Conselho Deliberativo do SIMVET/SC e 

divulgada com antecedência à categoria; 2-OUTORGA DE PODERES ao Sindicato, 

representado pelo seu presidente e/ou diretores, para negociar com os representantes 

patronais e firmar Acordos, Convenções Coletivas de Trabalho e/ou Termos Aditivos, para a 

data-base, com início a partir de 1º de maio de 2014; 3- AUTORIZAÇÃO, caso malogrem 

as negociações, para ajuizar os competentes Dissídios Coletivos de Trabalho e contratação 

de Advogados para os mesmos; 4-Aprovação da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL a ser 

descontada de todos os integrantes da categoria profissional beneficiada pelos instrumentos 

coletivos de trabalho, em favor da entidade sindical para custeio da campanha salarial, e, 5- 

OUTROS ASSUNTOS de interesse da categoria.  
 

Florianópolis(SC), 02 de abril de 2014. 
 

Méd. Vet. Geraldo Bach 
Presidente 

 


