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PLANO DE TRABALHO 
 

 

➢ Dar prosseguimento e aperfeiçoar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual 
Diretoria de forma participativa, independente e transparente; 

➢ Realizar anualmente as campanhas salariais nas empresas públicas, privadas, cooperativas 
e outras organizações empregadoras de Engenheiros Agrônomos no estado; 

➢ Aproximar o sindicato da sua base, intensificando a presença da Diretoria Executiva Estadual 
junto as Diretorias Regionais e com os associados em suas regiões, através da realização de 
reuniões nas regiões e Assembleias Macrorregionais, tanto on-line quanto presenciais; 

➢ Realizar ao longo da gestão ações de capacitação com os dirigentes do Seagro, com o 
objetivo de formar e preparar novas lideranças para os futuros mandatos do Seagro; 

➢ Desenvolver as ações necessárias para fazer cumprir os objetivos, competências e deveres 
estabelecidos no Estatuto Social do Sindicato, sempre buscando a conquista de melhores 
condições de vida e de trabalho para o conjunto da categoria; 

➢ Continuar lutando pelo fortalecimento do sistema de pesquisa, extensão rural, defesa 
sanitária e demais serviços públicos agrícolas prestados à população rural e sociedade em 
geral; 

➢ Atuar, de acordo com a demanda, na defesa do Salário Mínimo Profissional dos colegas que 
atuam na prefeituras municipais, através principalmente de assessoramento jurídico; 

➢ Desencadear em conjunto com a Feagro e Associações Regionais de Engenheiros 
Agrômomos, UNEAGRO, FISENGE e CONFEA/CREA-SC, estratégia de valorização do trabalho 
do engenheiro agrônomo das prefeituras, cooperativas, órgãos públicos da administração 
direta, empresas privadas, instituições de ensino e nas atividades do profissional autônomo; 

➢ Estimular a realização e participar ativamente de Encontros, Fóruns, Seminários, Congressos 
e eventos afins nos âmbitos regional, estadual e nacional, que visem à valorização 
profissional, a integração da categoria, o fortalecimento da agropecuária e o 
desenvolvimento do meio rural e urbano visando o bem estar da sociedade; 

➢ Participar da organização do Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos, em conjunto 
com a Feagro, Associações Regionais de Engenheiros Agrônomos e Uneagro. 
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➢ Estimular e valorizar a participação dos colegas engenheiros agrônomos representantes do 
SEAGRO-SC como Conselheiros junto ao CREA-SC; 

➢ Dar mais condições e estímulos para que todas as Diretorias Regionais possam exercer com 
maior eficácia suas funções estatutárias junto aos associados da sua área de abrangência, 
em especial as de mobilizar, organizar, informar e executar as ações definidas pela Diretoria 
Executiva e Conselho Deliberativo junto aos profissionais;  

➢ Estimular a participação dos associados em eventos relacionados à Agronomia, com objetivo 
de aproximar a base das discussões importantes para a categoria na atualidade; 

➢ Estimular a participação das engenheiras agrônomas, em todas as instâncias do sindicato, 
buscando equilibrar o envolvimento entre homens e mulheres nas questões sindicais; 

➢ Participar de campanhas, eventos e manifestações em favor dos assuntos pertinentes à 
categoria, inserindo o sindicato nas discussões da sociedade atual; 

➢ Combater qualquer tipo de assédio sofrido pelo trabalhador no âmbito de seu local de 
trabalho, através de campanhas de esclarecimento e outras formas de divulgação, bem 
como dar suporte aos associados nestas questões através da assessoria jurídica quando 
necessário; 

➢ Aprimorar os canais de comunicação entre associados e Diretoria Executiva, permitindo 
assim que todos possam estar informados e engajados nas ações realizadas pelo Seagro; 

➢ Divulgar o trabalho realizado pelos engenheiros agrônomos em Santa Catarina, reforçando 
a importância de nossa categoria para o desenvolvimento do estado; 

➢ Defender nossas atribuições, assim como a qualidade do ensino nas universidades, no 
âmbito do CREA-SC, para que a categoria seja sempre reconhecida pela qualidade dos 
serviços oferecidos à sociedade. 

 

Florianópolis/SC, 06 de setembro de 2021 

 

CHAPA JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

 

 

 

 


