
  

ASSEMBLEIA GERAL ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA 
em sessões regionais, realizada dia 24 de março de 2015 

 

 

Aos primeiro (24) dia do mês de março de dois mil e quinze (2015), 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 treze (13) de março de dois mil e quinze (2015), 

realizou-se a ASSEMBLEIA GERAL ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA, em  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 : Discussão e aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA 

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016 para negociar com a categoria patronal, visando à 

data-base 1º de maio de 2015, tendo como base uma pré-pauta elaborada, discutida e 

divulgada com antecedência na categoria, com a seguinte deliberação: Os resultados da 

votação da pré-pauta serão anotados em folha anexa a esta ata.   item dois (2) da ordem 

do dia: OUTORGA DE PODERES ao Sindicato, representado pelo seu presidente e/ou 

diretores, para negociar com o patronal e firmar Acordos, Convenções Coletivas de 

Trabalho e/ou Termos Aditivos, para a data-base, com início a partir de 1º de maio de 

2015. Apresentou a seguinte votação:  

Votos favoráveis: ___________ Votos contrários: ___________ Abstenções: ___________ 

 item tres (3) da ordem do dia: AUTORIZAÇÃO, caso malogrem as negociações, para 

ajuizar os competentes Dissídios Coletivos de Trabalho e contratação de Advogados para 

os mesmos. Tivemos votos favoráveis ___________  votos contrários ___________ ; e 
 

 



  

abstenções ___________. item quatro (4) da ordem do dia: 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 correspondente para custeio da Campanha Salarial. Tivemos votos 

favoráveis_____________; votos contrários ____________;  e abstenções ____________.  

 

Outros assuntos que, porventura, venham a ser deliberados, e ou outras sugestões e 

contribuições devem ser registrados nos espaços a seguir: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 _________________________________/SC, 24 de março de 2015. 

 

 

 

Coordenador(a) 

 

 

 

Secretário(a) 

 

 

 

Escrutinador(a) 

 
 

IMPORTANTE 
 

Remeter a ata, a planilha de votação da pré-pauta e listas de presenças imediatamente 
para o SIMVET-SC via e-mail (sindicato@sindicato.vet.br) ou fax (48-3334.0009). 
 
Os originais (ata, listas de presenças e planilha) deverão ser enviadas via malote ou Sedex 
para o SIMVET-SC 
 

 


