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SEAAC de Americana e Região:
 Sindicato que trabalha 

por você!

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS.
TRABALHADOR PRESENTE TORNA 

O SINDICATO MAIS FORTE!

SEAAC CONVOCA TRABALHADORES
PARA ASSEMBLEIAS!

O SEAAC de Americana e Região está convocando os 
trabalhadores das categorias profissionais com data-
base em 1º de agosto, associados ou não ao 
Sindicato, para as assembleias presenciais que serão 
realizadas na sede da entidade (Rua Bolívia, nº 186, 
Vila Cechino, Americana-SP). Em virtude da 
Pandemia ocasionada pela Covid-19, o SEAAC 
também disponibilizará atendimento itinerante para a 
coleta de votos.
As assembleias terão a seguinte ordem do dia:
1- Aprovar ou não os termos da Convenção Coletiva 
de Trabalho negociada com a entidade patronal.
2- Aprovar ou não a continuação da assembleia, que 
se manterá permanente até o final da campanha 
salarial, com autorização para a Presidenta convocar 
os trabalhadores na hipótese de não fechamento das 
negociações.
3- Deliberar quanto ao percentual de desconto, forma 
de pagamento e os prazos para o direito a oposição à 
Contribuição Assistencial, com objetivo de 
manutenção e custeio da entidade sindical, a ser 
descontada de todos os trabalhadores, associados ou 
não ao Sindicato, que venham a ser beneficiados pela 
Convenção ou Acordos Coletivos.
4- Deliberar quanto a fixação da Cota de Participação 
Negocial a ser descontada de todos os trabalhadores 
da categoria, que se beneficiarem da Convenção ou 
Acordo Coletivo de Trabalho.
5-Concessão de poderes para a Diretoria do 
Sindicato, para em conjunto com a Federação ou 
isoladamente, manter negociações coletivas, 
celebrar acordos ou convenções e requerer a 
instauração do juízo arbitral e ajuizar dissídio 
coletivo, caso necessário.

Veja as categorias e os dias das assembleias:
¢ Contabilidade e Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas: dia 20 de agosto de 2021
¢ Cobrança e Recuperação de Crédito: dia 23 de 
agosto de 2021
¢ Administradores de Consórcios: dia 24 de agosto de 
2021
¢ Sociedades de Advogados: dia 25 de agosto de 
2021
¢ Locadoras de Máquinas e Equipamentos para 
Terraplenagem: dia 26 de agosto de 2021

OBS: Todas as assembleias serão às 17h30 em 1ª 
convocação, com 2/3 dos trabalhadores, ou às 18 
horas, em 2ª convocação, com qualquer número 
de trabalhadores presentes.


