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INSS: SINDIPETRO-LP CONVOCA ASSOCIADOS (AS) PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA QUE IRÁ DELIBERAR DESCONTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA

A Diretoria do Sindicato dos 
Petroleiros do Litoral Paulista 
convoca associados e asso-
ciadas para assembleia geral 
extraordinária que acontece 
no dia 7 de março (terça-feira), 
às 17h30, em primeira convo-
cação, e às 18h, em segunda 
convocação. O pleito aconte-
ce na sede, em Santos, e por 
videoconferência na subsede, 
em São Sebastião. Em pauta 
aprovação de convênio com 
INSS para descontos na men-
salidade associativa nos pro-
ventos do INSS de 1% confor-
me estabelecido no Estatuto 
do Sindicato. 

O pleito acontece após a 
Diretoria de o Sindicato ter 

tentado firmar, sem sucesso, 
convênio junto ao INSS para 
receber os valores dos apo-
sentados, aposentadas e pen-
sionistas que desvincularam 
o benefício do pagamento da 
Petros. A escolha impossibili-
tou o desconto da contribui-
ção mensal conforme esti-
pulado no Estatuto Social da 
Entidade. O valor equivale a 
1% dos proventos pagos pelo 
INSS e a Petros. Após ter a so-
licitação negada pelo Instituto, 
o Departamento Jurídico do 
Sindipetro-LP, por meio dos 
advogados, ajuizou uma ação, 
com base legal, com o intuito 
de não haver prejuízo para só-
cios e para o Sindipetro-LP. 

O juiz responsável pela sen-
tença determinou ser necessá-
ria a realização de assembleia 
para autorização do desconto 
em folha de pagamento. Se-
gundo versa a sentença, “apar-
tada a questão referente ao re-
conhecimento da legitimidade 
ativa, diante do que estatui o 
inciso V do artigo 115 da Lei n. 
8.213/91 e dos termos do esta-
tuto sindical, traga a parte au-
tora aos autos, em 15 (quinze) 
dias, a autorização da Assem-
bleia Geral para firmar convê-
nios em favor de seus filiados 
aposentados e pensionistas, 
bem como para proceder a 
descontos das mensalidades 
sindicais diretamente em seus 

benefícios previdenciários, e 
para ajuizar a presente ação 
judicial”. 

É IMPORTANTE DESTACAR 
QUE NÃO SE TRATA DE AU-
MENTO OU ABRANGÊNCIA DE 
DESCONTO DA MENSALIDADE, 
MAS SIM GARANTIR OS PAGA-
MENTOS DAS MENSALIDADES 
CONFORME ESTATUTO,  VISTO 
QUE A DESVINCULAÇÃO DO 
BENEFÍCIO COM A PETROS E 
IMPLICA NA IMPOSSIBILIDADE 
DO RECEBIMENTO REFEREN-
TE A PARCELA DO INSS SEM O 
CONVÊNIO.  Por isso, é impor-
tante que todos compareçam 
ao pleito para ratificar o des-
conto da mensalidade asso-
ciativa. 

LITORAL NORTE: FRENTE OPERÁRIA SOLIDÁRIA LANÇA CAMPANHA 
DE ARRECADAÇÃO PARA AJUDAR VÍTIMAS DAS CHUVAS

A Frente Operária Solidá-
ria apoiada pelo Sindicato 
dos Petroleiros do Litoral 
Paulista e o Cepe Clube 2004 
está lançando campanha de 
arrecadação para ajudar os 
desabrigados e desalojados 
pelas chuvas que castigaram 
as cidades do Litoral Norte. 
O temporal provocou desliza-
mentos de terra, alagamentos, 
bloqueio de estradas e afetou 
o abastecimento de água e 
energia. Além disso, deixou 
famílias desabrigadas ou de-
salojadas. Por isso, nesse mo-
mento, é  muito importante a 
ajuda de todos.

As famílias necessitam de 
doação de garrafas ou gar-
rafões de água, cobertores, 

agasalhos, roupas de cama, 
material de limpeza, itens de 
higiene pessoal e alimentos 
não perecíveis. Receberemos 
as doações na sede do Sindi-
petro-LP, em Santos, na sub-
sede, em São Sebastião, e no 
Cepe Clube 2004. O horário de 
funcionamento é de segunda 
a quinta-feira das 8h às 12h e 
das 14h às 18h e na sexta-feira 
das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As doações também podem 
ser feitas através da conta 
corrente da Caixa Econômica 
Federal Agência 0345 - ope-
ração 003 - conta 00404284-1, 
pelo pix sindipetrosolidario@
gmail.com. 

Os valores serão revertidos 
em donativos.

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO PARA 
AS VÍTIMAS DAS CHUVAS NO LITORAL NORTE

A Frente Operária Solidária apoiada pelo Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista e
o Cepe Clube 2004está recebendo donativos para enviar

às famílias que foram afetadas com as chuvas que castigaram o Litoral Norte 

FAÇA SUA
DOAÇÃO

Rua Auta Pinder, 218 -
Centro - São Sebastião

Av. Conselheiro Nébias, 248 -
Vila Mathias - Santos

Você pode ajudar com doação de garrafas ou garrafões de água,
cobertores, agasalhos, roupas de cama, material de limpeza, itens de

higiene pessoal e alimentos não perecíveis

 Av. Dino Bueno, 95 - 
Ponta da Praia - Santos

As doações também podem ser feitas na conta corrente da Caixa Econômica Federal Agência
0345 - operação 003 - conta 00404284-1 ou pelo pix sindipetrosolidario@gmail.com

Locais para doação:
Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias - Santos
Subsede: Rua Auta Pinder, 218 - Centro - São Sebastião 
Clube 2004 -  Av. Dino Bueno, 95 - Ponta da Praia, Santos

DIA 7 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA) - 17H30 - 1ª CONVOCAÇÃO | 18H - 2ª CONVOCAÇÃO


