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Filiado à Federação Nacional dos Técnicos Industriais - FENTEC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTEC-DF
Realizada em 10/08/2015

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 19:00 horas em segunda chamada
reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os Técnicos Industriais de Nível Médio do
Distrito Federal, em atendimento ao Edital de Convocação do SINTEC-DF, publicado no Jornal
de Brasília, edição do dia 07 de agosto de 2015, para deliberarem sobre a seguinte pauta: I)
Aprovar os intens do Acordo Coletivo de Trabalho da data base de 10 de maio de 2015 com
a empresa ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA. O presidente do SINTEC-DF, Técnico em Edificações Luzimar Pereira, abriu a
Assembleia Geral Extraordinária e em seguida convidou a mim Edson de Moura Ferrandini para
exercer "ad hoc" a secretaria dos trabalhos. Em apreciação a pauta de reinvindicações por parte
da Assembleia Geral, o presidente deu conhecimento à Assembleia Geral sobre as cláusulas
propostas propondo o índice para reajuste em 7% (sete por cento). Ato contínuo foi apresentado
a proposta de Piso salarial os seguintes: Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Eletrônica R$
1.855,00 (hum mil oitocentos e cinquenta e cinco reais). Técnico em Refrigeração e Ar
Condicionado R$ 1.232,40 (hum mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Auxílio
Alimentação foi proposto de R$ 13,00 (treze reais) para refeição e R$ 3,00 (três reais) para café
da manhã, sendo subsidiado 90% (noventa por cento) do valor pela empresa. Um a um os intens
da pauta foram debatidos pela Assembleia Geral e aprovado por unanimidade. Após apreciação
dos presentes, o presidente colocou em processo de votação e aprovada a proposta de aumento
no índice em 7% (sete por cento). Nada mais havendo a ser tratado o Presidente agradeceu a
presença de todos, encerrando a Assembléia Geral Extraordinária, oportunidade em que lavrei a
presente Ata que vai assinada por mim secretário e pelo Presidente Luzimar Pereira,
acompanhada da lista de presença dos participantes, para que se produzam os efeitos legais.
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