EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os profissionais do magistério
(professores, instrutores, coordenadores, supervisores e auxiliares de sala) que
trabalham nas unidades do SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, associados ou não,
na base territorial do Sindicato dos Professores de Florianópolis e Região - SINPRO a
participarem de Assembleia Geral que será realizada de forma online, nos termos da
Lei Nº 14.010, de 10 de junho de 2020 e das normas Estaduais decorrente da
Emergência e Saúde Pública/SARS-COV2, a ser realizada na plataforma Google
Meet no link https://meet.google.com/rkv-ksox-wxu e presencial no Auditório do
Moacir Pedro Rubini, sito a Rua sito a Rua Cardeal Câmera, 146, Barreiros, São José
(SC) no dia 15 de junho de 2020, às 8h em primeira convocação ou às 8h10 em
segunda e última convocação, tendo por objetivo discutir e deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA: a. Reivindicações da categoria para o período de
01/05/2021 a 31/04/2022; b. Autorização a diretoria para proceder às negociações
com os representantes legais do empregador ou com seus órgãos patronais; c.
Autorização a diretoria para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, bem como a
instaurar processos de Dissídio Coletivo; d. Fixação de valor de contribuição negocial
de custeio da ação sindical e seu desconto, conforme o que dispõe o artigo 8º inciso
IV da Constituição Federal e artigo 513 da CLT; e. Unificação da pauta de
reivindicação com a Federação. Florianópolis (SC), 01 de junho de 2021. Antônio
Bittencourt Neto/Presidente.
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