Sindicatos representantes dos profissionais das empresas públicas da agricultura de Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Estadual Extraordinária
O Sindicato dos Administradores do Estado de Santa Catarina - SAESC, o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de SC –
SEAGRO-SC, o Sindicato dos Engenheiros de SC – SENGE-SC, o Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado de SC –
SIMVET/SC, o Sindicato dos Contabilistas da Grande Florianópolis – SINCÓPOLIS, o Sindicato dos Economistas no Estado de
SC - SINDECON-SC, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de SC –
SINDASPI/SC, o Sindicato dos Químicos no Estado de SC – SINDIQUÍMICA, o Sindicato das Secretárias de SC - SINSESC, o
Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Estado de SC – SINTAGRI e o Sindicato dos Técnicos Industriais de SC –
SINTEC, através dos seus presidentes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos Estatutos Sociais e legislação
vigente, convocam todos os trabalhadores representados pelos Sindicatos supracitados, empregados da EPAGRI – Empresa
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC, CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC e
Centrais de Abastecimento de SC – CEASA, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada
virtualmente no dia 15 de junho de 2022, às 13h30 com quórum qualificado e/ou às 14h00, em segunda e última convocação,
com qualquer número de presentes, através de links a serem disponibilizados, no prazo de até 2 (duas) horas antes da
realização da assembleia, no site de cada Sindicato (saesc.org.br - seagro-sc.org.br - senge-sc.org.br - sindicato.vet.br –
sindaspisc.org.br - sincopolis.org.br - corecon-sc.org.br - sindiquimicasc.org.br - sinsesc.com.br - sintec-sc.org.br e
tecnicoagricolasc.com.br) para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Avaliação da Campanha Salarial 2022/2023;
2. Deliberação sobre a proposta apresentada pelo Governo para os ACTs 2022/2023;
3. Em caso de rejeição da proposta, deliberar sobre paralização, greve ou outros encaminhamentos a serem analisados pelas
categorias;
4. Outros assuntos de interesse das categorias inscritos pela assembleia.
Florianópolis/SC, 08 de junho de 2022.
Sindicatos dos Trabalhadores na Agricultura de SC
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