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Depois de muitas reuniões com a SAR desde o mês de maio, em que as pautas de reivindicações da Epagri,
Cidasc e Ceasa foram exaustivamente discutidas, ﬁnalmente chegou-se a uma proposta ﬁnal para os ACTs, que
foi enviada pela SAR ao GGG – Grupo Gestor do Governo para análise no mês de setembro.
No dia 06/10, quarta-feira, ocorreu reunião entre representantes do grupo de sindicatos que está atuando em
conjunto, o Secretário da Agricultura, Altair Silva e o consultor jurídico da SAR, José Cesconetto, para tratar da
resposta do GGG às propostas de ACTs apresentadas e dos possíveis encaminhamentos.
A orientação do GGG é de que se assine termo de prorrogação dos ACTs até o ﬁnal do ano (não foi especiﬁcado
o prazo dessa prorrogação no documento), para então, após a vigência do Termo Aditivo, assinarmos os ACTs
2021/2022.
Deixamos claro para o Secretário que é possível assinarmos os Termos de Prorrogação desde que todas as
cláusulas negociadas até o momento, bem como a reposição dos 10,24% (acumulado relativo aos dois
períodos em que não houve reposição), estejam garantidas a partir de janeiro/22, quando a LC173 não estará
mais em vigência.
O secretário Altair concordou com pleito e informou que tratará da questão com o próprio governador. No ﬁnal da
tarde do mesmo dia, conversamos também com o líder de governo na ALESC, deputado Zé Milton. Relatamos
ao Deputado o que ﬁcou acertado com o secretário Altair e repetimos que não aceitaremos proposta de ACT que
não contemple a reposição inﬂacionária dos 2 períodos, bem como as demais cláusulas negociadas até o
momento. Zé Milton concordou com nossa posição e comprometeu-se também em articular nas instâncias
decisórias do Governo para que nosso pleito seja atendido.
Tanto o Secretário como o Deputado solicitaram prazo até o ﬁnal da semana que vem para dar uma resposta
conclusiva sobre como o Governo se posicionará a respeito de nossas reivindicações.
Qualquer nova notícia, informaremos a todos.
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