Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Informática e Similares de Jlle e Região.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA PARA O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

O

SINDICATO DOS

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,

INFORMATICA E SIMILARES E DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS,
INFORMÁTICA E SIMILARES DE JOINVILLE E REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº
81.140.154/0001-80, com sede à

Travessa Chuí, nº151, Centro, Joinville - Sc e com base

territorial nos municípios de Joinville/SC, Araquari/SC, Balneário Barra do Sul/SC, Barra Velha/SC,
Campo Alegre/SC, Corupá/SC, Garuva/SC, Guaramirim/SC, Itapoá/SC, Jaraguá do Sul/SC,
Massaranduba/SC, Rio Negrinho/SC, São Bento do Sul/SC, São Francisco do Sul/SC e Schroeder/SC,
por seu Presidente, nos termos do Estatuto Social convoca todos os empregados que desempenham
suas atividades profissionais nas empresas de processamento de dados, informática e similares,
representados pela entidade, associados e não associados ao Sindicato,

para participarem da

Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, às 18h, em
primeira chamada, com quórum qualificado nos termos do Estatuto Social, tendo por local a sede
social do Sindicato, sito na Travessa Chuí, nº151, Centro, nesta cidade de Joinville/SC, para
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Nos termos dos artigos 8º, § 1º da
CRFB, da Convenção 98 da OIT, dos artigos 513, “e”, 578, 579, 580 e 582 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), com a redação da Lei nº13.467/2017 e do Enunciado nº 38 da ANAMATRA,
discutir e deliberar no sentido de que os trabalhadores associados e não associados autorizem de
forma prévia e expressa o desconto no mês de março de 2018 do Imposto/Contribuição Sindical,
em importância corresponde a um dia de salário de cada empregado, qualquer que seja a
remuneração. 2. Deliberar e aprovar se consideram a própria Assembleia como fonte expressa e
prévia de manifestação de vontade de toda a categoria. Caso não haja quórum estatutário para
realização da Assembleia em primeira chamada na sede do Sindicato, a mesma realizar-se-á em
segunda convocação, 18h30min após, deliberando com qualquer número de trabalhadores da
categoria presentes.
Joinville, 26 de fevereiro de 2018.
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