
 

 

                            
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – SCPAR PORTO DE IMBITUBA 
Assembleia Geral Extraordinária 

 
Os Presidentes dos Sindicatos dos Engenheiros no Estado de Santa Catarina- SENGE-
SC, dos Técnicos Industriais de Santa Catarina – SINTEC-SC, dos Administradores do 
Estado de Santa Catarina – SAESC, dos Economistas do Estado de Santa Catarina – 
SINDECON-SC, dos Advogados do Estado de Santa Catarina - SINDALEX -SC e o 
coordenador da Intersindical, no uso de suas atribuições estatutárias e legais, pelos 
sindicatos nominados, que compõem a INTERSINDICAL DE NÍVEL TÉCNICO E 
UNIVERSITÁRIO, convocam todos os empregados, associados e não associados, da 
SCPAR PORTO DE IMBITUBA SA, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
Virtual da Intersindical, a ser realizada no dia 30/03/2022 (quarta-feira), às 16:30h em 
primeira convocação e, às 17:00h em segunda convocação, para tratar da seguinte ordem 
do dia: 
 
1 - Discussão e aprovação da pauta de reivindicações 2022/2023 para negociar com a 
direção da SCPar Porto de Imbituba, visando à data-base 01/05/2022, tomando como base 
à pré-pauta elaborada pelas diretorias e divulgada às categorias com antecedência; 
 
2 - Outorga de poderes aos presidentes e/ou diretores dos sindicatos para negociar com a 
direção da empresa para firmar o Acordo Coletivo de Trabalho, bem como para instaurar 
dissídio coletivo caso malogre a negociação com a constituição dos necessários 
advogados; 
 
3 – Discussão e deliberação da Contribuição Assistencial a ser descontada de todos os 
integrantes das categorias beneficiadas pelo instrumento coletivo de trabalho; 
 
4 - Outros assuntos de interesse das categorias. 
 
Segue link para acesso a AGE no dia 30/03/2022 (quarta-feira), cuja sala será aberta às 
16:30h, via aplicativo zoom: https://us02web.zoom.us/j/85854897457 
 

Para acessar a pré-pauta de reivindicações 2022/2023, clique aqui! 
 

Florianópolis, 25 de março de 2022. 
 

Daniel Crippa Lemos - Presidente do SENGE-SC 
Mauro César Miranda – Presidente do SINTEC-SC 

Benhour de Castro Romariz Filho – Presidente do SAESC 
Luiz Albani Neto – Presidente do SINDECON-SC 

Carlos Antônio Carvalho Metzle - Presidente do SINDALEX-SC 
Afonso Coutinho de Azevedo - Coordenador da Intersindical 

 

https://us02web.zoom.us/j/85854897457
https://www.saesc.org.br/uploads/docs/act/SCPar%20Porto%20de%20Imbituba/Pré-Pauta%20ACT%202022%202022%20SCPar%20Porto%20de%20Imbituba.pdf

