SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL SINDEPOL
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2017

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete
(06.03.2017), às dezoito (18) horas, em segunda e última convocação,
na sala da Presidência do SINDEPOL, a DPF Viviane da Rosa deu
inicio a Assembléia, solicitando aos presentes que assinassem a lista
de presença e determinou a Secretária-Geral procedesse a leitura do
Edital de Convocação com o seguinte teor: “A Presidente do Sindicato
dos Delegados da Polícia Federal – SINDEPOL, DPF Viviane da
Rosa, no uso das suas atribuições legais e conforme disposições
estatutárias
CONVOCA
a
ASSEMBLÉIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA (AGE) a realizar-se no dia seis de março de
dois mil e dezessete (06/03/2017), às 17h30 em primeira convocação e
às 18h00 em última, no Sindicato dos Delegados de Policia Federal,
sito à SAS Quadra 05 – bloco K – Edifício OK Office Tower - salas
404/405, em Brasília/DF, para deliberar a seguinte pauta: confirmação
dos valores de mensalidade; contribuição sindical. Cientificar o
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Publique-se e Cumpra-se.
Brasília, 03 de março de 2017. VIVIANE DA ROSA Presidente do
SINDEPOL.” Item - CONFIRMAÇÃO DOS VALORES DA
MENSALIDADE - Após exaustiva discussão foi ratificado o índice
aprovado em Assembléia Geral Ordinária. Datada de 20 de janeiro
próximo passado de 0.45% (zero, quarenta e cinco por cento) do
subsídio de cada classe, para o desconto da mensalidade do
SINDEPOL. Entretanto, tendo em vista as dificuldades para
implantação imediata desse índice, foi aprovado por unanimidade dos
presentes, o valor fixo de R$ 120,00 (cento e vinte reais), até que seja
possível a implantação da porcentagem devidamente autorizada. Item
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– CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Em face da recente publicação da
Instrução Normativa nº 1, de 17 de fevereiro de 2017, do Ministério
do Trabalho/Gabinete do Ministro, que dispõe sobre a cobrança da
contribuição sindical dos servidores e empregados públicos, a
Presidente fez extensa explanação sobre os passos a serem seguidos
para a sua possível implantação, os quais já foram devidamente
iniciados. Nada mais havendo a tratar, às vinte horas (20h) encerrouse a Assembleia, e eu, Maria Lívia Fortaleza, Secretária-Geral, lavrei a
presente Ata que vai assinada por mim e pela Presidente.

Maria Lívia Fortaleza
Secretária-Geral

Viviane da Rosa
Presidente
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