
  

ASSEMBLEIA GERAL ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA 
em sessões regionais, realizada dia 01 de dezembro de 2014 

 

Aos primeiro (1º) dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze (2014), em segunda e 

última convocação, às quatorze (14) horas, com a presença de _______________ 

(____________________________________________) trabalhadores, conforme relação 

de presenças específicas do SIMVET/SC, em cumprimento ao edital de convocação, 

publicado no Jornal A Notícia , em vinte e cinco (28) de novembro de dois mil e quatorze 

(2014), realizou-se a ASSEMBLEIA 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): 

RELATO das últimas negociações referente a campanha salarial 2014/2015, data base 1º 

de maio de 2014; Item dois (2): APRECIAÇÃO DA ÚLTIMA PROPOSTA das empresas 

EPAGRI E CIDASC para o ACT 2014/2015, com votação secreta por empresa e por 

sindicato; Item três (3): EM CASO DE REJEIÇÃO ANALISAR E DECIDIR sobre formas de 

atuação que possam garantir o atendimento das reivindicações da categoria; Item quatro 

(4): CAMPANHA SALARIAL EMPRESAS PÚBLICAS 2015/2016, discussão da PRÉ-PAUTA 

inicial já encaminhada a base e último prazo para recolhimento de novas propostas da 

base; Item cinco (5) da ordem do dia: OUTROS ASSUNTOS de interesse dos associados. 

Apresentou a seguinte votação para o Item três (2): APRECIAÇÃO DA ÚLTIMA PROPOSTA 

das empresas EPAGRI E CIDASC para o ACT 2014/2015, com votação secreta por empresa 

e por sindicato:  
 

Votantes da EPAGRI: Favoráveis: ________; Contrários: ________; Brancos: ______; e 

Nulos: _______.  
 

Votantes da CIDASC: Favoráveis: ________; Contrários: ________; Brancos: ______; e 

Nulos: _______. 
 

 



  

Para o item quatro (4) CAMPANHA SALARIAL EMPRESAS PÚBLICAS 2015/2016, discussão 

da PRÉ-PAUTA inicial já encaminhada a base e último prazo para recolhimento de novas 

propostas da base, foram levantadas e discutidas as seguintes propostas: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________ 

Outros assuntos que, por ventura, venham a ser deliberados, e ou outras 
sugestões e contribuições devem ser registrados nos espaços a seguir: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 _________________________________/SC, 01 de dezembro de 2014. 
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Escrutinador(a) 

 
 

 
 


