
Prezado(a) Associado(a), 

Repassamos a seguir informações sobre a Campanha Salarial 2015/2016 e orientações 
para a condução das Assembleias Regionais do dia 24 de março de 2015, às 14 horas, 
em segunda chamada.  

Estamos disponibilizando no site do SIMVET/SC (www.sindicato.vet.br) no canal 
"Campanha Salarial - Empresas Públicas, os documentos abaixo relacionados. Para 
visualizá-los clique aqui. 

1 - Edital de Convocação 
2 - Pré-pauta 2015/2016 da CIDASC  
3 - Pré-pauta 2015/2016 da EPAGRI 
3 - Lista de presenças   
4 - Planilha de anotação dos votos da CIDASC 
5 - Planilha de anotação dos votos da EPAGRI 
6 - Modelo de Ata  
7-  PECS - CIDASC 
8 - PCS - EPAGRI 
 
Para a condução e a realização das assembléias, enfatizamos, que é necessário ter em 
mãos os documentos acima citados.  Desta forma, imprimir os documentos, coletar as 
assinaturas e preencher a  planilha de votação e a Ata constando todas as 
informações. 
 
Lembramos que deverá ser feita a discussão e aprovação ou não de cada uma das 
cláusulas, anotando os votos na respectiva planilha. Sugerimos a leitura em blocos 
para aprovação. Lembramos que não cabe neste momento a inclusão ou alteração no 
conteúdo de cada cláusula. Em casos excepcionais, registrar alguma nova 
reivindicação em ata para posterior análise da diretoria executiva. 
 

Discutir e registrar formas concretas de mobilização/pressão/paralisação nas quais a 
região se dispõe a participar (como, quando, onde, etc.) 

Logo após, a Assembléia, enviar para o SIMVET por e-mail 
(sindicato@sindicato.vet.br) ou fax (48 3334-0009), a planilha de votação das 
cláusulas,  a ata e as listas de presenças.  

Os originais (planilha, ata e listas de presenças) devem ser enviados o quanto antes 
por sedex ou malote da Cidasc e Epagri para o SIMVET-SC. 

Destacamos que o Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 da CIDASC, não foi firmado, 
em decorrência da rejeição em Assembléias realizadas nos dias  17 de julho e 1 de 
dezembro de 2014.  Sendo assim,  estamos aguardando  o julgamento do Díssidio 
2014,  data a ser definida pelo TRT.  Entretanto, considerando a  data base da 
categoria (MAIO),  se faz necessário a deflagração da Campanha Salarial 2015/2016, 
em função de cumprimento de prazos. 

http://www.sindicato.vet.br/
mailto:seagro@seagro-sc.org.br


Lembramos mais uma vez a importância de mobilizarem os colegas da Epagri, Cidasc 
 para que tenhamos uma expressiva participação, demonstrando aos dirigentes do 
Governo, a Justiça do Trabalho e a sociedade que estamos dispostos a buscar nosso 
reconhecimento e conquistar nossos direitos.   

Qualquer dúvida pode  ligar para os telefones (48) 3334-0009 ou 8864-7275. 

Lembramos que nesta segunda- feira (23/03) é feriado municipal em Florianópolis e 
não haverá expediente. 

   

Saudações Sindicais 

  

Atenciosamente, 

 

Méd. Vet. Geraldo Bach 
Presidente 

 

 

 


