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SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E 
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO 

DO PARANÁ 
SINFITO-PR 

Carta Sindical registrada no Ministério do 
Trabalho- Livro 110- folha 043 -ano 1988 

CODIGO 012.000.49527-5 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS 
FISIOTERAPEUTAS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS NO ESTADO DO 

, , 
PARANA- SINFITO-PR (CODIGO 012.000.49527-5), no uso das prerrogativas 
que lhe são conferidas pelo artigo 31 do Estatuto Social, convoca Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 19 de Janeiro de 2018 , em 

primeira e segunda convocação respectivamente na sede do SINFITO-PR, sito à 
Av. São José n°. 618, Conjunto 604, das 09:00 às 13:00 horas para às seguintes 
deliberações, devendo ser examinada a seguinte Ordem do Dia: 

a) deliberar pela conveniência ou não de se realizar acordos e convenções coletivas 
de trabalho, originárias ou revisionais; 
b) sendo aprovado o primeiro item da ordem do dia, deliberarem pelas bases do 
aumento e demais condições de trabalho, tanto para acordo imediato, quanto para 
o caso de litígio; 
c) esgotadas as tentativas de negociação de convenções coletivas, autorizar a 
imediata instauração de processos de dissídios coletivos; 
d) autorizar o Sindicato, para através de seu representante legal, entabular as 
negociações, com as Entidades Representativas das Categorias Econômicas, 

facultando-lhe a outorga de procurações, nomeação ou não de árbitro para 
intermediar as negociações, e se for o caso, firmar os respectivos acordos, bem 

como, ajuizar ações na qualidade de substituto processual. 
Ainda serão deliberados em caráter especial aprovação da contribuição assistência, 
sindical e mensal nos mesmos moldes, das 13:30 às 18:00 horas do mesmo dia. 
e) estabelecer o valor do desconto assistencial em favor do Sindicato; 

Não sendo atingido o "quorum" de comparecimento 
previsto no art. 612, da CLT, para realização dos atos em primeira convocação, 
será obedecido ao "quorum" de comparecimento da maioria dos presentes, 
realizando-se a Assembleia Geral com qualquer número de profissionais presentes: 

Curitiba, 21 de Dezembro de 2017. 

WOLDIR WOSIACKI FILHO 
Presidente 




