
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULAR E 

FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
SINPRONORTE 

 
ASSEMBLEIAS GERAIS: EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA 

 
O Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Ensino Particular e Fundações 

Educacionais do Norte do Estado de Santa Catarina, por seu presidente, convoca as 
assembleias gerais extraordinária e ordinária como segue e que serão realizadas em: 

 

 Joinville – 26/11/2016 às 08:30h Avenida Santos Dumont, 208 -  Bom Retiro; 

 Jaraguá do Sul – 28/11/2016 às 18h Rua Martim Stahl, 593 – Vila Nova; 

 São Bento do Sul – 30/11/2016 às 18h Rua Francisco Engel, 33 – Centro 
 
Extraordinária: Todos os integrantes das categorias, associados ou não, cuja assembleia 
será realizada nos dias, locais e horários acima citados, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 
1) Discussão e votação das reivindicações que serão apresentadas sobre a implantação de 
Convenções Coletivas de Trabalho, acordos ou instauração de Dissídio com os 
empregadores ou sua entidade de Classe; 
2) Outorga de poderes à Diretoria do Sinpronorte para o encaminhamento das 
reivindicações, bem como para formalização e celebração das Convenções Coletivas, 
acordos ou, se necessário, a instauração de Dissídio Coletivo, tudo referente aos 
Trabalhadores representados pelo Sinpronorte; 
3) Discussão e votação da fixação do valor a ser descontado de cada trabalhador da 
categoria abrangida, de acordo com a letra “e” do artigo 513 da CLT, e artigo 8º inciso IV da 
Constituição Federal, em favor da Entidade Sindical, paga pelos membros da categoria 
profissional representada, para aplicação na campanha salarial, administração geral e 
serviços, garantindo ao trabalhador não associado o direito de oposição ao desconto da 
Contribuição, mediante manifestação individual e por escrito, por ocasião da realização da 
Assembleia ou em datas a ser deliberado na assembleia, nestas datas o Sindicato 
Profissional colocará formulários próprios a disposição, sendo que o trabalhador não 
associado deve comparecer pessoalmente a Assembleia ou na sede do Sindicato 
Profissional nas datas deliberadas para manifestar sua opção pelo direito de oposição ao 
desconto da Contribuição Assistencial, estando vedada a representação por procuração; 
4) Reajuste das mensalidades para 2017; 
5) outros assuntos de interesse da categoria. 
 
Ordinária: todos os associados quites com suas obrigações, cuja assembleia será realizada 
no dia, local e horário acima citado para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1) discussão, votação e aprovação ou não do orçamento do Sinpronorte para 2017. 
 
Não havendo quórum por ocasião da primeira convocação, a Assembleia será realizada em 
segunda convocação, 1/2 (meia hora) após, nos mesmos dias e locais acima designados, 
com qualquer número de trabalhadores presentes. 
 

Joinville - SC, 18 de novembro de 2016. 
Lourivaldo Rohling Schülter – Presidente Sinpronorte 


