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Ata da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL DO
SINSEPAR REALIZADA EM 20/08/2021: CONVITE PARA AGE DO
SINSEPAR - Confo:me Assembléia Geral Ex'raordinária, realizacla em 19 dejunho de 2020 pelo Sinsepar,
conforme ata anexa, a presente AGE VIRTUAL objetiva a deliberacäo da Categoria Profissional de
Secretariado para prorrogar o prazo de validade da mesma bem como Os Acordos e Convencöes Coletivas
de Trabaiho firmados, para 30 de abril de 2022, acrescidos do indice atual acumulado do IN PC, objetivando
o cumprimento da pauta, pela situacäo da pandemia COVID19, conforme edital abaixo e uma major

participação dos profissionais representados pelo Sinsepar na garantia de seus direitos e em respeito aos
profissionais que atuam nas empresas de terceirizacão de mao de obra que tern seus beneficios e salários
pagos pelas tomadoras dos servicos como a NCRA, MINISTERIO DA ECONOMIA, RECEITA FEDERAL,
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA, e outros órgäos da administracäo püblica
Municipal, Estadual e Federal e empresas privadas e demais organizaçöes, representadas pelo Sescap PR,
Sindeprestern PR, Fiep PR, Fecomercio PR, PTI-ltaipu.

E D I T A L DE CONVOCAAO - ASSEMEILEIA GERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL:
A Presidente do Siridicato das Secretárias e Secretärios do Estado do Paraná - SINSEPAR, corn base
territorial no Estado do Paranä, no uso de suas atribuicöes legais e estatutárias, CONVOCA TODOS OS
MEMBROS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ASSOCIADOS E NÄO ASSOCIADOS, para participarem da
Assembleia Geral Virtual, a realizar-se em:

Data: 20 de aqosto de 2021,

Horário: lih, e em segunda e ultima convocacäo as llh3ømin, corn termino as 19h.

Votaäo por email:

Para deliberacao sobre a seguinte ordern do dia: 1). Ratificacão da AGE do Sinsepar de
19/06/2020 que aprovou a auta de Reivindicaçôes do SINSEPAR, anexa, referente
neqociaçöes ACT's e CCT's 2019/2022 e ratificaçäo da respectiva Ata da AGE; 2).

Deliberacäo da Categoria Profissional de Secretariado na aprovacäo ou não dos reajustes salariais
negociados pelo Sinsepar corn o Sescap PR que apresentou a resolucäo final: Reajuste de 8,8962% -

INPC acurnulado, data base 1/junho, ficando os Pisos salariais em: Técnico em Secretariado:
R$1.925,87 e para Secretariado Executivo:R$3.390,75 e seräo reajustados o Beneficio Social Familiar
e Vale Alimentacäo. 2) Deliberacäo da proposta de reajuste Salarial 2021/2022 da CCT Fecomercio PR
pelo INPC acumulado de 7,60% referente data base 1/maio; 3) discussäo e deliberacao dos associados
e näo associados, para autorizarem, expressamente, o desconto, no salário do més de maio 2021 da

coNTRlBulcAo ASSISTENCIAL na importância correspondente a 2%(dois por cento), a favor do
SINSEPAR; Informamos que, de acordo corn o Estatuto Social do Sinsepar e agora corn a crise da
pandemia, profissionais de Secretariado que atuern em outros Municipios do Estado do Paraná
poderäo também votar a distäncia, pelo errail: dccsinseparqmaiLcom,

Votando no item 1: o Indice de reajuste Sescap de 8,8962% (....)SIM ou(...)NAO e no item 2: da Pauta,
Reajuste Fecomercio PR de 7,60% (... ) SIM ou (... ) NAO e votando o item 3) da Pauta: Contribuicão
Assistencial para o Sinsepar de 2% sobre os salário base de maio 2021, respeitando o direito de
oposicão conform legislacäo vigente: (..)Sim. (...) Näo.



3) Assuntos gerais; Não havendo, na hora acirna designada para a conclusäo da Assernbleia o nümero
suficiente de empregados votantes, a mesma será prorrogada por 48 horas, Forarn convidadas a
participarern da AGE as Secretárias Executivas Tank Mara Melo Medeiros como Escrutinadora e
Cleide Karninski Larsen para Secretariar a AGE. Curitiba, 18 de agosto de 2021. Neuralice Cesar Mama,
SRTE/021, Pres.SINSEPAR. Consultoria Assessoria Jridica: Dr. Alexandre Nshimura, OAB -PR; A
Assembleia teve inicio as lih e de acordo corn arevsäo da escrutinadora na votacao e contagem
dos votos, de todos os e-mails enviados, votaram 26 (vinte e seis) Secretárias (Os): No tem I da Pauta,
forarn computados 26 (vinte e seis) votos SIM para o Reajuste INPC acumulado de 8,8628% proposto
pelo Sescap ficando assim aprovada por unanimidade de votos proposta para a renovacäo da CCT
2021/2022 Sescap PR e Sinsepar. Passando para o item 2 da Pauta, reajuste INPC acumulado de 7,60%
proposto pela Fecomercio o resultado foi de 17(dezes:sete) votos SIM e 6 (seis) votos NAO e 3(três)
abstencöes, resultando na aprovacäo da renovacäo da CCT 2021/2022 Fecornercio PR e Sinsepar.
Passando para o item 3 da Pauta, Contribuicao Assistencial para o Smnsepar d 2(dois) por cento do
salário base do rnês de maio/2021 de cada Secretaria a favor do Sinsepar, respeitardo o direito de
oposicão ao desconto ate 30(trinta) dias apos o protocoo das CCTs no ME sistema mediador
conforme consta no texto das Convencöes, forarn computados 21 (vinte e um) votos SIM,
4(quatro) votos NAO e I abstencão ficando assim aprovada a Contribuicäo Assistencial para
o Sinsepar. Para ampliar a votacäo foi prorrogada por mais 5 (cinco) horas; Nada mais, a
AGE foi encerrada as 24h e a presente ata, apOs assinada, será encaminhada para as
entidades sindicais patronais e disporiibiHzada no blog do Sinsepar:
www.iornaIdassecretarias.bIogspot.com, para os proced imentos legais. Curitiba, 21 de
agosto de 2021.

Neuralice Mama, SRTE/021 ’Pres.SINSEPAR

CIei Kaminski Larsen, Secretaria Executiva.
Taria Mara Melo

Medeiros, Secretária Executiva e Escrutinadora
Boa pane para a so/uçäo dos problemas nós ja temos. 0 que precisamos é de so/uçöes para os
problemas éticos." Cristóväo Buarque.
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