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ATA DA ASSEMBLEIA
EM 16/02/2016.

GERAL

EXTRAORDINÁRIA

DO SINTEC-DF

REALIZADA

Aos dezesseís dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19:00 horas reuniram-se em
Assembleia Geral Extraordinária os Técnicos Industriais de Nível Médio do Distrito Federal, na
Sede do Sindicato na SEPN 516 Bloco A Sala 508 Brasília-DF, em atendimento ao Edital de
Convocação publicado no Jornal de Brasília, edição do dia 14 de dezembro de 2015, para
deliberar sobre a seguinte Pauta: 1) - Autorizar a Direção do SINTEC-DF, para início às
negociações Coletivas de Trabalho, assinar Acordo ou Convenção Coletiva, e atos consequentes
perante o E. Tribunal Regional do Trabalho; 2) - Aprovar Pauta de reivindicações a ser
apresentada para Acordos Coletivos, bem como Convenções Coletivas de Trabalho junto as
Empresas e Sindicatos Patronais; 3) - Aprovar Pauta de Reivindicações a ser apresentada para
Acordo Coletivo com GBT S.A. e Consórcio SSV do Metrô-DF. O presidente do SINTEC-DF,
Técnico em edificações Luzimar Pereira abriu a Assembleia Geral convidando a mim, Técnica
em Edificações Carla Cristina Capuzo para secretariar os trabalhos. O presidente iniciou a
apresentação dos itens de pauta para discussão a partir do item 1) Autorizar a Direção do
SINTEC-DF,
para início às negociações
Coletivas
de Trabalho,
assinar Acordo ou
Convenção Coletiva, e atos consequentes
perante o E. Tribunal Regional do Trabalho. O

presidente esclareceu à Assembléia Geral sobre a necessidade de se proceder essa autorização,
para respaldar a Diretoria do SINTEC-DF. Após conclusão dos esclarecimentos, o presidente
colocou em votação, e a Assembléia Geral aprovou por unanimidade autorização para a Direção
do SINTEC-DF dar início às negociações Coletivas de Trabalho, assinar Acordo Coletivo ou
Convenção Coletiva, e atos consequentes perante o E. Tribunal Regional do trabalho. O
presidente deixou claro para a Assembleia Geral que buscará todos os meios necessários para
que as empresas respeitem a representação do Sindicato e assinem o Acordo Coletivo com o
SINTEC-DF com as cláusulas de interesse dos Técnicos Industriais, mas que se não houver
alternativa e as empresas se negarem a negociar, será buscada a Justiça do Trabalho para
defender os interesses da categoria. Disse que vários SINTEC's no país já possuem exemplos de
ganhos de causas, e essas jurisprudências serão utilizadas pelo SINTEC-DF. Dando continuidade
à Assembleia Geral, o presidente trouxe para discussão o item 2) -Aprovar
Pauta de
reivindicações
a ser apresentada
de Trabalho junto as Empresas

para Acordos Coletivos, bem como Convenções Coletivas
e Sindicatos Patronais. Tendo o presidente esclarecido aos

presentes a importância de se debater em Assembleia Geral os itens da pauta a ser apresentado às
empresas e Sindicatos Patronais, o presidente pediu que essa Secretaria fizesse a leitura da Pauta
Geral a ser apresentada às empresas para assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho, bem como
apresentar aos Sindicatos Patronais, para assinatura de Convenção Coletiva de Trabalho. Feita a
leitura de todos os itens, a Assembleia Geral fez algumas intervenções, sugerindo acréscimo ou
supressão de itens. Após isso, o presidente colocou em votação, e foi aprovada a Pauta Geral
para assinatura de Acordo Coletivo e Convenção Coletiva, que vai anexo. Passando para o item
3) - Aprovar Pauta de Reivindicações
S.A. e Consórcio SSV do Metrô-DF.

a ser apresentada

para Acordo

Coletivo

com GBT

O presidente esclareceu que por necessidade de itens
específicos que contemplam a empresa GBT S.A. estava submetendo à Assembleia Geral a Pauta
que será apresentada à referida empresa. Após feita a leitura da Pauta proposta, alguns técnicos
que trabalham na empresa e estavam presentes na Assembleia Geral, fizeram suas sugestões, que '
foram incluídas. Assim foi feita a votação e aprovada a Pauta a ser apresentada à GBT S.A., que
vai anexa à esta Ata. Dando continuidade aos trabalhos, foi lida também a Pauta a ser
apresentada ao Consórcio SSV do Metrô-DF. Após a leitura o presidente colocou em votação,
tendo sido aprovada por unanimidade a Pauta que vai anexa à Ata. Após a votação de todos os r
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itens, o presidente agradeceu a presença de todos, fazendo um breve relato da luta que tem sido
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para fazer reconhecer a representação do SINTEC-DF nas empresas onde os Técnicos trabalham.
Falou do ato muito importante feito perante o STICMB, que é o Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil do Distrito Federal, pois hoje aquele Sindicato não faz mais homologação de
Rescisão de Contrato de Trabalho dos técnicos que são demitidos das empresas, e com isso as
empresas são obrigadas a procurar o SINTEC-DF para fazer a homologação necessária. Nada
mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos e pediu que fosse lavrada a
presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente, acompanhada da lista de presença e
das Pautas que foram aprovadas, para que se cumpram os efeitos legais.
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