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ASSEMBLÉIA GERAL ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA 
em sessões regionais, realizada dia 17 de julho de 2014 

 

 Aos dezessete (17) dias do mês de julho de dois mil e quatorze (2014), em 

segunda e última convocação, as quatorze (14) horas, com a presença de _______ 

(____________________________________________) trabalhadores, conforme 

relação de presenças específicas de cada sindicato, em cumprimento aos editais 

de convocação de onze (11) de julho de dois mil e quatorze (2014), realizou-se a 

ASSEMBLÉIA GERAL ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA, em vinte (22) sessões 

regionais. A sessão regional de 

______________________________________________________________________

________________________________________________, teve por local 

(Rua/Av):______________________________________________________________

_____________________________________________________, Município de 

_____________________________________________ no Estado de Santa Catarina.  

A mesa coordenadora dos trabalhos foi composta pelos membros das diretorias 

regionais, sendo coordenador: __________________________________,secretário: 

_____________________________e escrutinador: __________________________. 

A sessão foi instalada e feita à leitura do edital, cuja ordem do dia foi discutida e 

deliberada item por item a seguir registrada: item um (1) da ordem do dia: 

Informes e avaliação sobre o andamento das negociações com vistas ao ACT 

2014/2015, data base 1º de maio de 2014; Item dois (2) da ordem do dia: 

Deliberação sobre aprovação ou rejeição da proposta para o ACT 2014/2015 

Epagri e Cidasc; Item três (3) da ordem do dia: Em caso de rejeição, deliberar 

quais formas de mobilizações e indicativo de greve. Item quatro (4) da ordem do 

dia: Outros assuntos de interesse das categorias. 

Após apresentação e discussão foi realizada a votação secreta que teve o seguinte 
resultado: 
 
VOTOS FAVORÁVEIS _________ VOTOS CONTRÁRIOS _________ ABSTENÇÃO _________ 
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Item 3 (três): Em caso de rejeição, deliberar quais formas de mobilizações e 

indicativo de greve: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Item 4 (quatro) – Outros assuntos de interesse das categorias: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Local: _____________________/SC, dezessete (17) de julho de (2014). 

 

 

 

Coordenador(a) 

 

 

 

Secretário(a) 

 

 

 

Escrutinador(a) 

 

IMPORTANTE: BASTA UMA ÚNICA ATA 

 

1) Remeter imediatamente a ATA, com o resultado da votação via e-mail: 

seagro@seagro-sc.org.br ou fax (48) 3224-5681  
 

2) Remeter ATA e LISTA DE PRESENÇAS originais via malote ou por sedex para 
Rua Adolfo Melo, nº 35 – Sala 1002 – Ed. Via Veneto – Centro – Cep 88.015-090 
– Florianópolis - SC.  

 

(não enviar sedex à cobrar – enviar nota dos correios junto para ressarcimento) 

mailto:seagro@seagro-sc.org.br

