Sindicato dos Professores da Baixada
SINDICATO
DOS
PROFESSORES
DA
BAIXADA
FLUMINENSE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE
REAJUSTE SALARIAL E CLÁUSULAS SOCIAIS DE 2011
O Presidente do SINDICATO DOS PROFESSORES DA
BAIXADA FLUMINENSE - SINPRO-BAIXADA, com base
territorial nos Municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias,
Magé, Guapimirim, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São
João de Meriti e Queimados, com sede na rua Dr. Heitor da Costa
Val, 05 - sala 103 - Centro/Mesquita, no uso das atribuições que
lhe confere a Legislação em vigor e o estatuto do
SINPRO-BAIXADA, convoca todos os professores dos cursos
livres, creches e séries que antecedem o primeiro segmento do
Ensino Fundamental e outras áreas educacionais de ensino
fundamental, médio, bem como, os coordenadores, supervisores e
orientadores,
localizados
na
Base
Territorial
do
SINPRO-BAIXADA, de acordo com o que estabelece a Lei 11.301
de 10 de maio de 2006, para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária de Reajuste Salarial e proposta reivindicatória (ou
manutenção) das cláusulas sociais, referenciadas as categorias do
profissional dos professores, mencionadas acima, a ser realizada no
dia 05 de fevereiro de 2011, às 09:00 horas em primeira
convocação e às 09:30 horas em segunda e última convocação,
com qualquer número de professores, a comparecer a Sede do
Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense, localizada à
Rua Dr. Heitor da Costa Val, nº 05 sala 103 - Centro - Mesquita. A
convocação deste Edital estabelece que através de escrutínio aberto
seja deliberada a seguinte ordem do dia:
A)Discussão, aprovação e votação da proposta reivindicatória de
reajuste salarial dos professores de todas as áreas do ensino
fundamental, médio, curso livre.
B)Deliberação das cláusulas mantidas pela categoria.
C)Autorização para a diretoria do SINPRO-BAIXADA instaurar
processo de Dissídio Coletivo, firmar Convenção Coletiva de
Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e Termos Aditivos, sem
outra assembléia nos locais de trabalho, nos termos dos artigos 611
§ 1º e 857 da CLT,
D)Discussão e votação da contribuição assistencial para o custeio e
Page 1/3

manutenção dos departamentos do sindicato como: setor
administrativo, médico, jurídico, odontológico e sede campestre,
com base nos artigos 462 e 513 alínea "e" da CLT e C.F. artigo 8º
inciso IV.
E) Fixar, nos termos do artigo 8°, inciso IV da Constituição
Federal, artigo 513, alínea E da consolidação das Leis do trabalho
ou aquela que possa vir a ser regulamentada (desconto negocial),
contribuição para todos os representantes da categoria profissional,
com o objetivo de custear os projetos da entidade e o sistema
confederativo ao qual o sindicato esteja filiado.
Adilson Pereira - Presidente do SINPRO-BAIXADA.
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PROFESSORES
DA
BAIXADA
FLUMINENSE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE
REAJUSTE SALARIAL E CLÁUSULAS SOCIAIS DE 2011
O Presidente do SINDICATO DOS PROFESSORES DA
BAIXADA FLUMINENSE - SINPRO-BAIXADA, com base
territorial nos Municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias,
Magé, Guapimirim, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São
João de Meriti e Queimados, com sede na rua Dr. Heitor da Costa
Val, 05 - sala 103 - Centro/Mesquita, no uso das atribuições que
lhe confere a Legislação em vigor e o estatuto do
SINPRO-BAIXADA, convoca todos os professores do ENSINO
SUPERIOR, bem como, os coordenadores, supervisores e
orientadores,
localizados
na
Base
Territorial
do
SINPRO-BAIXADA, de acordo com o que estabelece a Lei 11.301
de 10 de maio de 2006, para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária de Reajuste Salarial e proposta reivindicatória (ou
manutenção) das cláusulas sociais, referenciadas as categorias do
profissional dos professores, mencionadas acima, a ser realizada no
dia 05 de fevereiro de 2011, às 10:30 horas em primeira
convocação e às 11:00 horas em segunda e última convocação,
com qualquer número de professores, a comparecer a Sede do
Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense, localizada à
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Rua Dr. Heitor da Costa Val, nº 05 sala 103 - Centro - Mesquita. A
convocação deste Edital estabelece que através de escrutínio aberto
seja deliberada a seguinte ordem do dia:
A)Discussão, aprovação e votação da proposta reivindicatória de
reajuste salarial dos professores do ensino superior.
B)Deliberação das cláusulas mantidas pela categoria.
C)Autorização para a diretoria do SINPRO-BAIXADA instaurar
processo de Dissídio Coletivo, firmar Convenção Coletiva de
Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e Termos Aditivos, sem
outra assembléia nos locais de trabalho, nos termos dos artigos 611
§ 1º e 857 da CLT,
D)Discussão e votação da contribuição assistencial para o custeio e
manutenção dos departamentos do sindicato como: setor
administrativo, médico, jurídico, odontológico e sede campestre,
com base nos artigos 462 e 513 alínea "e" da CLT e C.F. artigo 8º
inciso IV.
E) Fixar, nos termos do artigo 8°, inciso IV da Constituição
Federal, artigo 513, alínea E da consolidação das Leis do trabalho
ou aquela que possa vir a ser regulamentada (desconto negocial),
contribuição para todos os representantes da categoria profissional,
com o objetivo de custear os projetos da entidade e o sistema
confederativo ao qual o sindicato esteja filiado.
Adilson Pereira - Presidente do SINPRO-BAIXADA.
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