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PROFISSIONAL

–

GERAL

CAMPANHA

SALARIAL E SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA – Data base: 1o de Janeiro de
2019. Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria profissional da
base de representação do Seevissp, ou seja, todos aqueles que estejam em
atividade no município de São Paulo/SP, empregados em vigilância, segurança
privada e guarda patrimonial; em empresas de segurança, vigilância e/ou
guarda patrimonial e/ou em empresas/departamentos orgânicos - com
atividade econômica principal diversa da vigilância e segurança e que utilizem
empregados do quadro funcional próprio para tais serviços especializados -,
para participação em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na
Rua Galvão Bueno, 782, Bairro Liberdade, em São Paulo – Capital, no dia 7 de
novembro de 2018 às 18:30 h. em primeira convocação, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 01) Deflagração da campanha salarial da
categoria da data base de 1o de janeiro de 2019; 02) aprovação das pautas
de reivindicações econômicas e sociais para a próxima data base – com
manutenção das conquistas existentes, e autorização para o Sindicato
integrar as negociações das mesmas em pauta única e firmar convenções e
acordos coletivos, e outorga de tais poderes à Federação Estadual – Fetravesp
- com os mesmos objetivos;

03) autorizar promoção de mediação,

arbitragem ou dissídio coletivo, na forma da lei, no caso de malograrem as
negociações com os Sindicatos Econômicos e/ou partes legitimamente
interessadas e outorga de tais poderes à Fetravesp com os mesmos objetivos;
04) aprovação, caso necessária, da greve geral ou parcial na categoria e de
outras formas lícitas de manifestação e reivindicação, e autorização para
interposição de dissídio de greve quando a Diretoria Executiva do Sindicato
entender conveniente no curso das negociações, sem necessidade de

convocação de nova assembleia, e outorga de tais poderes à Fetravesp com
os mesmos objetivos; 05) manutenção da Assembleia Geral da Categoria,
permitindo-se

a

continuidade

da

participação

ativa

dos

trabalhadores

representados, em caráter permanente, até a finalização do processo; 06)
aprovação da forma de sustentação financeira da Entidade Sindical a partir de
1o de janeiro de 2019, abrangendo todos os trabalhadores beneficiários da
norma coletiva, com estipulação dos valores, percentuais, periodicidade,
forma de incidência e de recolhimento/repasse das contribuições pelas
empresas; e autorização das medidas judiciais e extrajudiciais eventualmente
necessárias ao seu efetivo recebimento, assim como aprovação da forma de
eventual oposição individual ao desconto das contribuições perante o
Sindicato, bem como dos efeitos decorrentes da referida oposição; 7)
Autorização e conferência de poderes ao Seevissp, para firmar acordos
coletivos específicos por empresa e/ou em postos específicos de trabalho, em
benefício dos trabalhadores, no curso da vigência da Convenção Coletiva de
Trabalho. Para o ingresso no recinto e participação na Assembleia, os
trabalhadores associados em situação regular, deverão apresentar a matrícula
de sócio, sendo que os não associados deverão apresentar; 1) documento de
identidade válido e atual (RG ou CNH), e 2) CTPS com vínculo vigente na
Categoria ou holerite relativo ao mês de setembro de 2018, e 3) firmar
declaração do seu posto de trabalho no município de São Paulo. Caso não seja
obtido o quorum necessário em primeira convocação, a Assembleia será
realizada no mesmo dia e local, em segunda convocação, às 19:30 h, com o
número de interessados presentes. A pré-pauta da AGE estará disponível para
consulta no “site” do Seevissp a partir de 01/11/2018. Os interessados aptos
à participação na AGE poderão enviar suas sugestões fundamentadas via email específico no site do Seevissp, a partir de 01/11/2018 e até o dia
anterior à Assembleia. São Paulo, 22 de outubro de 2018. Pedro Dantas de
Queiroz; Pedro Francisco Araújo; Antônio Alves dos Santos – Membros da
D.E.

