SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DA BAHIA – SETCEB

ATA VIDEO CONFERÊNCIA – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022
11 DE MAIO DE 2021

Ata do vídeo conferência sobre a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 realizada no dia 11 do
mês de maio de dois mil e vinte e um , das 09h30 às 10h30 horas sob a presidência do senhor Rogério
de Souza na sede social do SETCEB – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS
DO ESTADO DA BAHIA, sito à Av. Estados Unidos, 258 – Ed. Cidade de Aracajú, sala 818 – Comércio
– Salvador – BA. Também participaram da vídeo conferência Gabriela Andrade – Martins Medeiros,
George A. Freitas – Primeira do Nordeste, Everton Oliveira – Expresso Nepomuceno. O presidente
declarou aberta a sessão para:
A) Análise, discussão e deliberação sobre pleitos contidos na pauta de reivindicação dos
Sindicatos dos Trabalhadores: O presidente informou que na pauta de reivindicação dos
trabalhadores em transporte de cargas está sendo solicitado 8%(oito por cento) de reajuste sobre todas
as cláusulas econômicas (piso salarial, diária de viagem, ticket Alimentação e PLR), os trabalhadores
também quer que seja incluída Taxa Negocial, conforme item inserido no edital de Convocação para
discursão da CCT estabelecesse a negociação do desconto da Taxa Negocial após a aprovação do
referido instrumento, sendo que nas assembleias realizadas com a participação de números
trabalhadores os mesmos concordaram e aprovaram o desconto da Taxa Negocial, item este que nesta
reunião foi discutido, aprovado e ratificado pelos senhores presidentes que a referida taxa deverá ser
cobrada a todos os trabalhadores pertencentes a categoria nos moldes de uma diária de cada
trabalhador dividido em duas parcelas iguais sendo as mesmas descontadas nos salários de junho e
novembro do ano em curso, e seu respectivo repasse para as entidade sindicais nos moldes anteriores;
e do 13º salário – Fica consignado que todas as empresas pertencentes a este seguimento farão
adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário justamente com o salário do mês de junho.
B) Outorga de poderes à Comissão de Negociação para tratar da Convenção Coletiva de
Trabalho 2021/2022 para definir, deliberar e aprovar os termos das negociações coletivas
2021/2022 a serem pactuadas com a categoria profissional: Foi colocada em votação a criação da
comissão de Negociação para tratar da Convenção Coletiva de Trabalho de 2021/2022. A provada por
todos presentes, a comissão foi instalada, ficando assim constituída: Rogério Souza, da Xpress
Logística, Antônio Pereira de Siqueira, da Rajan Transportes, George Antônio Freira, da Transportadora
Primeira do Nordeste, Bartolomeu Andrade, da Martins Medeiros Logística, Everton Oliveira, da
Expresso Nepomuceno, Paulo Figueredo, da Transparaná, Gabriela Velame Andrade, da Martins
Medeiros Logística.
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