Ata: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nº 243/06 de 13/11/2006
Horário: 15h30min. em 1º convocação e 16:00 horas em 2º convocação.
Local: Hotel Himmelblau
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e cinco, realizou-se nas dependências do Hotel
Himmelblau, a Assembléia Geral Extraordinária do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de
Resseguros, de Previdência Complementar e de Capitalização no Estado de Santa Catarina.
ABERTURA
Dando início aos trabalhos, o presidente Sr. Paulo Lückmann, cumprimentou e agradeceu as
presenças, deixando em seguida livre a presidência da Assembléia, para quem quisesse presidir à
mesma. Não havendo nenhuma manifestação o Sr. Paulo Lückmann, passou a presidí-la com
aprovação unânime dos presentes.
Ato contínuo, o presidente convidou o Diretor Secretário, Sr. Rogério Schmalfuss, para que fosse lido
o Edital de Convocação, e convidou a mim, Siméia T. C. Heleodoro para secretariar e elaborar a
presente ata.
Sindicato das Seguradoras,
Previdência e Capitalização em Santa Catarina
CNPJ 79.375.838/0001-10
Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária
O presidente do SindsegSC – Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização em Santa
Catarina, com sede na rua xv de novembro, 550 sala 1001-1004 no uso de suas atribuições
estatutárias – artigo nº 21 do Estatuto Social convoca as empresas de seguros privados de ramos
elementares, resseguros, previdência complementar e vida, saúde suplementar e capitalização
localizadas no Estado de Santa Catarina, para a Assembléia Geral Extraordinária de REFORMA
ESTATUTÁRIA da entidade, objetivando:
1) A alteração de sua denominação;
2) A extensão de sua representação de tal forma que o Sindicato possa representar os segmentos de
seguros privados de ramos elementares, resseguros, previdência complementar e vida, saúde
suplementar e capitalização no Estado de Santa Catarina;
3) Filiação do Sindicato as Federações Nacionais;
4) Modificação do Regulamento e Calendário Eleitoral;
5) Alteração dos mandatos dos membros da atual Diretoria e posse dos eleitos;
Conforme proposta da diretoria da entidade, consubstanciada em documento desde logo à
disposição dos interessados na secretaria da entidade, em seu horário normal de funcionamento. A
assembléia realizar-se-á no Hotel Himmelblau, na rua 7 de setembro, 1415 - Blumenau/SC, no dia
13 de novembro de 2006, às 15h30min, em primeira convocação e, às 16 horas, em segunda
convocação, observado o “quorum” estatutário. Blumenau/SC, 31 de outubro de 2006. Paulo
Luckmann – Presidente.
REFORMA ESTATUTÁRIA DA ENTIDADE
Após a leitura do edital de convocação, o presidente convidou o assessor jurídico do SindsegSC – Dr.
Lodi Maurino Sodré, para fazer a leitura do novo Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral do
Sindicato, já com todas as alterações sugeridas pela FENASEG – Federação Nacional das Empresas
de Seguros Privados e de Capitalização. Conforme segue:

ESTATUTO SOCIAL
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS,
DE RESSEGUROS, DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE CAPITALIZAÇÃO NO
ESTADO DE SANTA CATARINA
SINDSEGSC
CAPÍTULO I
Dos fins do Sindicato
Artigo 1º

Artigo 2º

Artigo 3º

O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de Previdência Complementar e
de Capitalização no Estado de Santa Catarina, com sede e foro na rua XV de novembro, 550
Sala 1001/1002/1003/1004, centro, na cidade de Blumenau e jurisdição em todo o Estado de
Santa Catarina, fundado em 05 de junho de 1990, e constituído para fins de estudo,
coordenação, proteção e representação legal da categoria econômica das empresas de seguros
privados, de resseguros, de previdência complementar e de capitalização atuantes no Estado de
Santa Catarina, com o intuito de colaborar com os poderes públicos e organizações congêneres,
no sentido da solidariedade social e da sua subordinação aos interesses nacionais.
Parágrafo1º -

O Sindicato usará a sigla SINDSEGSC e a forma reduzida da Razão
Social: Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização em Santa
Catarina.

Parágrafo 2º -

O prazo de duração do Sindicato é por tempo indeterminado.

Parágrafo 3º -

O Sindicato terá a obrigatoriedade de filiação às Federações Nacionais
das categorias que representa.

São prerrogativas do Sindicato:
a) -

representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais de sua
categoria econômica, e os interesses específicos das Associadas;

b) -

celebrar contratos coletivos de trabalho;

c) -

eleger ou designar os representantes da respectiva categoria;

d) -

colaborar com os poderes públicos, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução
dos problemas que se relacionem com a sua categoria;

e) -

fixar contribuição a todos aqueles que participem da categoria econômica representada,
nos termos da legislação vigente.

São deveres do Sindicato:
a) -

colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade da classe e da
paz social;

b) -

assistir juridicamente as associadas;
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Artigo 4º

c) -

promover a conciliação dos dissídios de trabalho;

d) -

buscar o aperfeiçoamento técnico das empresas de seguros privados, de resseguros, de
previdência complementar e de capitalização, estudando e sugerindo às Federações a que
estiver filiado, ao Ministério da Fazenda, ao Conselho Nacional de Seguros, à
Superintendência de Seguros Privados e ao IRB Brasil RE S.A, de acordo com a
legislação em vigor, as reformas e melhoramentos a serem adotados na citada legislação e
que possam interessar às Associadas.

e) -

fazer cumprir as leis, decretos, regulamentos, tarifas, convenções e acordos celebrados,
em vigor e os que vierem a vigorar, fixando e impondo normas e regras tendentes a
uniformizar a ação das associadas e a evitar que o procedimento de uma importe em
prejuízo das demais; instituir e manter comissões especializadas para tais fins e outros
previstos neste Estatuto.

f) -

adotar medidas de ampla utilidade para as Associadas de acordo com as possibilidades do
Sindicato, elaborando os regulamentos que se fizerem necessários;

g) -

proporcionar, às Associadas, dentro de suas possibilidades técnicas e financeiras e, em
consonância com fundações e órgãos de ensino, o desenvolvimento cultural e técnicoprofissional de seus funcionários, através de cursos específicos da área de seguros
privados, de resseguros, de previdência complementar e de capitalização, e colaborar na
formação e habilitação de corretores, dentro das necessidades e exigências do mercado
segurador;

h)-

criar biblioteca especializada para uso das Associadas.

São condições para o funcionamento do Sindicato:
a) -

observância rigorosa da lei e dos princípios da moral e compreensão dos deveres cívicos;

b) -

abstenção de qualquer propaganda, não somente de doutrinas incompatíveis com as
instituições e interesses nacionais, mas também, de candidaturas a cargos eletivos
estranhos ao Sindicato;

c) -

proibição do exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado
pelo Sindicato;

d) -

gratuidade do exercício dos cargos eletivos;

e) -

na sede do Sindicato manter-se-á, um livro de registro de Associadas, no qual deverá
constar: a denominação das empresas associadas e sua sede, bem como a indicação e os
dados pessoais do representante da empresa no sindicato;

f) -

abstenção de qualquer atividade não compreendida nas finalidades mencionadas na lei e
neste Estatuto, inclusive as de caráter político-partidária;

g) -

não permissão da cessão gratuita ou remunerada da sede à entidade de índole políticopartidária;
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h) -

não poderá filiar-se as organizações internacionais nem com elas manter relações sem
prévia licença concedida por decreto do Presidente da República, na forma da lei.

CAPÍTULO II
Das associadas
Título I
Da admissão
Artigo 5º

Poderão ser admitidas como associadas todas as empresas de seguros privados, de resseguros, de
previdência complementar e de capitalização no Estado de Santa Catarina.

Artigo 6º

A admissão de Associada se dará por carta proposta, assinada e dirigida à Diretoria do
Sindicato, indicando a pessoa que a representará perante o mesmo, desde que não faça parte do
quadro diretivo de organização sindical de empregados.

Artigo 7º

Aprovada a proposta, a Secretaria do Sindicato dará imediata ciência à nova Associada,
contando-se dessa data, a sua admissão efetiva no quadro social do Sindicato.
Parágrafo Único

No caso de rejeição da proposta será feita comunicação motivada à
proponente, cabendo-lhe solicitar, no prazo de 30 (trinta) dias,
reconsideração mediante exposição escrita, dirigida à Diretoria que
determinará as diligências necessárias e submeterá a solicitação a
deliberação da primeira assembléia geral que se realizar.
Título II
Dos direitos da Associada

Artigo 8º

São direitos das associadas quites:
a) -

tomar parte nas assembléias gerais, votar e ser votada, nos termos deste Estatuto;

b) -

solicitar, mediante requerimento justificativo, firmado no mínimo por 20% (vinte por
cento) das associadas quites, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária;

c) -

gozar dos serviços do Sindicato;

d) -

oferecer sugestões nos interesses da classe, a fim de que o Sindicato as examine, e quando
for o caso, as patrocine perante quem for de direito;

e) -

representar, por escrito à Diretoria, sobre quaisquer irregularidades administrativas de
que tenha conhecimento, ou quando se julgar prejudicada em seus direitos sociais, dentro
de 30 (trinta) dias contados do ato;

f) -

fazer consulta, pedir pareceres e solicitar diligências sobre todos os assuntos referentes a
tarifas, leis e regulamentos relativos a empresas de seguros privados, de resseguros, de
previdência complementar e de capitalização no Estado de Santa Catarina.
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Título III
Dos deveres das Associadas
Artigo 9º

São deveres das associadas:
a) -

pagar pontualmente a mensalidade fixada pela Diretoria, devendo tal obrigação, ser
cumprida até o dia 10 (dez) do mês em que se inicia;

b) -

comparecer às assembléias gerais e acatar suas deliberações;

c) -

permitir o pleno exercício de seus Representantes no Sindicato, dos cargos para os quais
tenham sido eleitos ou nomeados, dos quais só poderão escusar-se por motivos relevantes
e devidamente justificados;

d) -

respeitar e cumprir as leis, as disposições deste Estatuto e, bem assim, dos regulamentos,
tarifas, convenções e acordos feitos pelo Sindicato, as decisões da Diretoria e as
deliberações das Assembléias Gerais, sugerindo, a uma e outra, o que achar de mais
oportuno aos interesses da categoria e o bom andamento dos trabalhos e dos objetivos do
Sindicato;

e) -

cooperar de forma irrestrita para a solidariedade da classe;

f) -

prestigiar o Sindicato por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito associativo
entre todas as empresas de seguros privados, de resseguros, de previdência complementar
e de capitalização no Estado de Santa Catarina.

g) -

comunicar ao Sindicato eventual mudança de seu estabelecimento, bem como a
substituição de seu representante;

h) -

não tomar deliberações que interessem às categorias, sem prévio pronunciamento do
Sindicato.

i) -

nenhuma Associada poderá se demitir sem aviso prévio de dois meses, ficando, durante
esse tempo, sujeita a todos os deveres impostos às demais Associadas;

j) -

comparecer as sessões cívicas comemorativas das datas e festas nacionais realizadas na
sede social.
Título IV
Das penalidades

Artigo 10º

As associadas estão sujeitas às penalidades de suspensão e de eliminação do quadro social.
Parágrafo 1º

As penalidades serão impostas pela Diretoria.

Parágrafo 2º

A aplicação das penalidades, sob pena de nulidade deverá preceder a
audiência do associado, o qual deverá aduzir, por escrito, a sua defesa no
prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação.

Parágrafo 3º

Da penalidade imposta caberá recurso, de acordo com a legislação
vigente.
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Parágrafo 4º

A simples manifestação da maioria não basta para a aplicação de
quaisquer penalidades, as quais só terão cabimento nos casos previstos na
lei e neste Estatuto.

Parágrafo 5º

Para o exercício da atividade, a combinação de penalidades não implicará
incapacidade que só poderá ser declarada por autoridade competente.

Parágrafo 6º

Serão eliminadas do quadro social:

a) -

as que, sem motivo justificado, atrasarem em mais de três meses consecutivos o
pagamento das respectivas contribuições;

b) -

as que desacatarem a Assembléia Geral ou a Diretoria;

c) -

as que infringirem disposições deste Estatuto.

d) -

as que, por má conduta profissional e espírito de discórdia, de seus representantes
ou dirigentes, ou por falta cometida contra o patrimônio moral ou material do
Sindicato, se constituírem em Associadas nocivas à entidade.

Artigo 11º

A penalidade de suspensão, por prazo nunca superior a 30 (trinta) dias, será imposta pela
Diretoria, precedida sempre de audiência do representante da associada, à qual caberá o direito
de apresentar defesa, por escrito.

Artigo 12º

A penalidade de eliminação do quadro social, somente poderá ser aplicada através de assembléia
geral e será precedida de processo, no qual será assegurado amplo direito de defesa à associada.
Parágrafo Único -

À Associada, punida com pena de eliminação, é facultado, após o decurso
do prazo de 6 (seis) meses, solicitar a readmissão, a ser decidida em
assembléia geral, ou liquidar seus débitos, quando se tratar de atraso de
pagamentos.
CAPÍTULO III
Das eleições

Artigo 13º

As eleições para provimento dos cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Delegados
Representantes junto as Federações Nacionais, obedecerão as normas estabelecidas pela
legislação vigente, pelas disposições previstas no regulamento eleitoral do sindicato, as quais
serão rigorosamente observadas, não só quanto às condições para o exercício do direito de voto,
como também, para os atos preparatórios das eleições, registros dos candidatos a cargos
eletivos, processo eleitoral e aprovação das eleições.
Parágrafo 1º -

Os mandatos da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Delegados
Representantes junto às Federações Nacionais, serão de 3 (três) anos, com
inicio na primeira quinzena de abril, permitindo duas reeleições.

Parágrafo 2º-

São elegíveis, além dos titulares, sócios ou diretores, superintendentes,
gerentes, devidamente indicados pela associada.
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Parágrafo 3º -

Na Diretoria não poderá haver mais de uma pessoa pertencente a uma
mesma empresa de seguros privados, de resseguros, de previdência
complementar e de capitalização no Estado de Santa Catarina.

CAPÍTULO IV
Das Assembléias Gerais
Artigo 14º

As Assembléias Gerais serão soberanas nas resoluções não contrárias às leis vigentes e a este
Estatuto, suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos em relação ao total de
Associadas, em primeira convocação e, em segunda, por maioria de votos das Associadas
presentes, salvo os casos previstos neste Estatuto.
Parágrafo Único -

Artigo 15º

A convocação da Assembléia Geral será feita, por edital publicado com
antecedência mínima de três (3) dias em jornal de grande circulação na
base territorial do Sindicato, afixado nos locais de trabalho, ouvidos neste
caso, os responsáveis pelo estabelecimento, bem como na sede social e
nas delegacias.

Realizar-se-ão Assembléias Gerais:
§ 1º – Ordinárias:
a) Para deliberarem sobre as contas de exercício financeiro findo, com o respectivo parecer do
Conselho Fiscal, com convocação obrigatória no primeiro trimestre do ano seguinte;
b) Para deliberarem sobre a Previsão Orçamentária do exercício seguinte, em até 30 (trinta) dias
anteriores ao final do exercício financeiro em curso;
c) Para eleição dos órgãos dirigentes do Sindicato, com rito próprio conforme Regimento
Eleitoral.
§ 2º – Extraordinárias: observadas as prescrições constantes do artigo 14.
a) -

quando o presidente, ou maioria da Diretoria ou do Conselho Fiscal, julgar conveniente;

b) -

a requerimento das Associadas, em número de 20% (vinte por cento), no mínimo, das
Associadas quites, as quais especificarão pormenorizadamente o motivo da convocação.

Artigo 16º

As Assembléias Gerais Extraordinárias serão realizadas nos termos deste Estatuto e das leis
vigentes.

Artigo 17º

À convocação da Assembléia Geral Extraordinária, quando julgada conveniente pela maioria da
Diretoria ou do Conselho Fiscal ou requerida pelas Associadas, não poderá opor-se o Presidente
do Sindicato, que terá de promovê-la dentro de cinco (5) dias, contados da entrada do
requerimento na secretaria do Sindicato.
Parágrafo 1º -

Deverá comparecer à respectiva reunião, sob pena de nulidade da mesma,
a maioria dos que a promoveram.

Parágrafo 2º -

Na falta de convocação pelo Presidente e expirado o prazo marcado neste
artigo, a assembléia será instalada por aqueles que deliberaram promovêla, com audiência da autoridade competente.
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Artigo 18º

As Assembléias Gerais Extraordinárias só poderão tratar dos assuntos para que foram
convocadas.

CAPÍTULO V
Da Diretoria
Artigo 19º

O Sindicato será administrado por uma Diretoria, eleita entre os representantes funcionários das
associadas na forma estabelecida neste Estatuto, composta de até 11 (onze) membros, sendo 1
(um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente e 9 (nove) Diretores.
Parágrafo único -

Artigo 20º

A Diretoria será eleita para um mandato de 03 (três) anos, o qual terá
início na primeira quinzena de abril. A inscrição de chapas com a
nominata e respectivos cargos deverá ocorrer na primeira quinzena do
mês de dezembro e a eleição na primeira quinzena do mês de fevereiro.

À Diretoria compete:
a) -

dirigir o Sindicato de acordo com o presente Estatuto, administrar e engrandecer por todos
os meios o patrimônio social e promover o bem geral das Associadas;

b) -

elaborar os necessários regimentos de serviços subordinados a este Estatuto;

c) -

cumprir e fazer cumprir as leis vigentes e as determinações das autoridades competentes
e, bem assim, este Estatuto, regimentos, regulamentos, acordos, convenções e resoluções
das Assembléias Gerais;

d) -

nomear comissões técnicas e outras, para auxiliá-lo em serviços de interesse da classe;

e) -

aplicar as penalidades de sua competência, prevista neste Estatuto, regimentos,
regulamentos, acordos e convenções;

f) -

contratar funcionários e fixar seus vencimentos, de acordo com as necessidades dos
serviços;

g) -

reunir-se em sessão, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente,
sempre que o Presidente ou sua maioria, assim deliberar;

h) -

organizar o balanço anual e o balanço de atividades, submetê-los ao parecer do Conselho
Fiscal, apresentá-los à Assembléia Geral Ordinária que deverá realizar-se no primeiro
trimestre de cada ano;

i) -

elaborar, a previsão orçamentária anual da receita e despesa para o próximo exercício
financeiro.
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Parágrafo Único

Artigo 21º

As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, com a
presença mínima da metade de seus membros, cabendo ao Presidente, em
caso de empate, além do seu voto, o voto especial de qualidade. As atas das
sessões da Diretoria serão lavradas em livro próprio e/ou digitadas,
devendo ser subscrita por todos os diretores que a elas compareceram.

Ao presidente compete:
a) -

representar o Sindicato perante a administração pública, nas suas relações com terceiros e
em juízo, podendo nesta última hipótese, delegar poderes;

b) -

convocar as sessões da Diretoria e Assembléias Gerais, presidindo aquelas e instalando
estas últimas;

c) -

assinar as atas das sessões a que comparecer e todos os papéis que dependam da sua
assinatura e, bem assim, rubricar os livros da Secretaria e da Tesouraria;

d) -

vistar as contas e pagar, de acordo com o Tesoureiro, e assinar cheques conjuntamente
com o mesmo;

e) -

autorizar despesas administrativas e operacionais sem consulta prévia à Diretoria, no
valor máximo de até 10 salários mínimos.

Artigo 22º

Ao Vice-Presidente compete auxiliar o Presidente e substituí-lo em suas ausências e
impedimentos.

Artigo 23º

Ao primeiro Diretor Secretário compete:

Artigo 24º

a) -

redigir e ler as atas das sessões da Diretoria;

b) -

preparar a correspondência e expediente;

c) -

substituir o Vice-Presidente em suas ausências e impedimentos

d) -

organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secretaria.

Ao segundo Diretor Secretário compete:
a) -

Artigo 25º

auxiliar o primeiro Diretor Secretário e substituí-lo em suas ausências e impedimentos.

Ao primeiro Diretor Tesoureiro compete:
a) -

ter sob sua guarda e responsabilidade os valores do Sindicato;

b) -

assinar, com o Presidente, os cheques e efetuar os recebimentos e pagamentos
autorizados;

c) -

apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes semestrais e o balanço anual;
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d) Artigo 26º

substituir o segundo Diretor Secretário em suas ausências e impedimentos.

Ao segundo Diretor Tesoureiro compete:
a) -

auxiliar o primeiro Diretor Tesoureiro e substituí-lo em suas ausências e impedimentos.
CAPITULO VI
Do Conselho Fiscal

Artigo 27º

Terá o Sindicato um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes,
eleitos pela Assembléia Geral e na conformidade do artigo 14º, limitando-se sua competência a
fiscalização da gestão financeira.

Artigo 28º

Ao Conselho Fiscal incumbe:
a) b) -

dar parecer sobre a previsão orçamentária anual da receita e despesas do Sindicato;
opinar sobre as despesas extraordinárias, os balancetes semestrais e o balanço anual;

c) -

reunir-se uma vez por semestre e extraordinariamente, quando necessário;

d) -

dar parecer sobre o balanço do exercício financeiro e lançar seu visto sobre o mesmo;

Parágrafo Único

O parecer sobre o balanço do exercício financeiro deverá constar da ordem
do dia da Assembléia Geral Ordinária de que trata a letra “h” do artigo 20º
deste Estatuto.
CAPÍTULO VII
Da perda do mandato

Artigo 29º

Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e nos casos que lhe forem aplicáveis, os
Representantes junto aos Órgãos de grau superior, perderão seus mandatos:
a) -

pela malversação ou dilapidação do patrimônio social;

b) -

pela grave violação deste Estatuto;

c) -

pela ausência a mais de 3 (três) reuniões consecutivas, sem aviso prévio ou causa
justificada;

d) -

pela aplicação de qualquer das penalidades prevista neste Estatuto;

e) -

pela cessação definitiva da profissão;

f) -

pela aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exercício do
cargo;

g) -

a partir do momento em que a empresa que representa deixar de ser associada ao
sindicato;
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h) -

pelo seu desligamento do quadro de funcionários da associada que representa. Entretanto,
quem perder seu mandato nessas circunstâncias, poderá ser reconduzido ao quadro da
diretoria, desde que aprovado pela mesma, caso venha a se vincular a outra associada no
prazo máximo de 60 dias, respeitadas as demais exigências estatutárias. Entende-se como
diretoria os cargos de Presidente, Vice-presidente, Diretores e Conselho Fiscal.

Parágrafo 1º

Toda suspensão ou destituição de cargo administrativo nas situações
previstas nas alineas a, b, c e d, será precedida de processo e de notificação
ao interessado, sendo-lhe assegurado ampla defesa.

Parágrafo 2º

A perda de mandato nos casos previstos nas alíneas a, b, c e d, será
declarada pela Assembléia Geral, sem prejuízo ao recurso facultado em lei.
CAPÍTULO VIII
Das substituições

Artigo 30º

A convocação e substituições para a Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes
junto aos Órgãos de grau superior, compete ao Presidente ou ao seu substituto legal, devendo ser
ratificada em assembléia.

Artigo 31º

Havendo renúncia ou destituição de qualquer membro da Diretoria assumirá automaticamente o
cargo o substituto legal previsto neste Estatuto.
Parágrafo 1º

Esgotada a lista dos membros da diretoria, os substitutos legais serão
convocados, na ordem em que constaram na chapa, para preenchimento dos
últimos cargos.

Parágrafo 2º

A providência indicada no parágrafo anterior é aplicável em caso análogo
que ocorra com relação aos membros do Conselho Fiscal e aos Delegados
Representantes.

Parágrafo 3º

As renúncias e desligamentos serão comunicados, por escrito, à Diretoria.

Parágrafo 4º

A renúncia do Presidente do Sindicato será notificada também, por escrito,
ao seu substituto legal, que, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, reunirá a
Diretoria para ciência do ocorrido.

Artigo 32º

Se ocorrer a renúncia coletiva da Diretoria, do Conselho Fiscal e Delegados Representantes e
não houver suplentes, o Presidente, ainda que resignatário, convocará uma Assembléia Geral, a
fim de que esta constitua uma Junta Governativa Provisória, e dará ciência à autoridade
competente.

Artigo 33º

A Junta Governativa Provisória, constituída nos termos do artigo anterior, promoverá as
diligências necessárias a realização de novas eleições para o provimento dos cargos da Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegados Representantes na conformidade do presente Estatuto e no prazo
máximo de 90 (noventa) dias contados de sua posse.
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Parágrafo Único
Artigo 34º

Em caso de abandono de cargo, proceder-se-á na forma dos artigos anteriores, não podendo,
entretanto, o membro da diretoria, Conselho Fiscal ou Delegado Representante, que houver
abandonado o cargo, ser eleito para qualquer mandato de administração da categoria, durante 3
(três) anos.
Parágrafo Único

Artigo 35º

Os membros da Junta são inelegíveis para qualquer cargo nas eleições de
que trata este artigo.

Considera-se abandono de cargo, ausência não justificada a 3 (três)
reuniões consecutivas da Diretoria, do Conselho Fiscal ou Conselho de
Representantes das Federações.

Ocorrendo o falecimento de membro da Diretoria, do Conselho Fiscal ou de Delegados
Representantes, proceder-se-á na conformidade do artigo 31º e seus parágrafos.
CAPÍTULO IX
Do Conselho Consultivo

Artigo 36º

Artigo 37º

O Sindicato poderá constituir um Conselho Consultivo, quando definido e deliberado pela
Diretoria e que será composto de, no mínimo, 3 (três) e no máximo, 7 (sete) membros efetivos,
convidados pelo Presidente e empossados pela Diretoria.
Parágrafo 1º

Dentre os membros efetivos, 2 (dois) serão membros da Diretoria, sendo
um deles o Presidente, que presidirá também o Conselho Consultivo.

Parágrafo 2º

Poderão fazer parte deste Conselho, além dos citados no parágrafo 1º:

a) -

1 (um) representante de Associada que não faça parte da Diretoria ou do Conselho Fiscal;

b) -

1 (um) ex-presidente;

c) -

até 3 (três) membros entre: 1 (um) assessor do Sindicato; 1 (um) corretor de seguros e 1
(um) representante da classe política ou empresarial

Parágrafo 3º

O assessor integrante do Conselho Consultivo, deverá estar vinculado ao
Sindicato, no mínimo 3 (três) anos.

Parágrafo 4º

O mandato dos membros efetivos do Conselho Consultivo deverá ser
encerrado juntamente com o mandato da gestão na qual foi constituído.

Compete ao Conselho Consultivo:
a) -

colaborar com a Diretoria, no estabelecimento de diretrizes para a consecução dos fins do
Sindicato;

b) -

apresentar sugestões à Diretoria que atendam às finalidades do Sindicato ou que sejam de
interesse do mercado segurador;
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c) -

colaborar na avaliação dos resultados da atuação da Diretoria do Sindicato;

d) -

reunir-se quando convocados pelo Presidente ou pela Diretoria do Sindicato.

CAPÍTULO X
Do Patrimônio do Sindicato
Artigo 38º

Constituem o Patrimônio do Sindicato:
a) -

as contribuições das Associadas;

b) -

os bens móveis e imóveis e, bem assim, os valores com as rendas que produzirem;

c) -

as doações e legados;

d) -

aluguéis de imóveis, juros e rendimentos outros de títulos e depósitos.

Parágrafo 1º

A administração do patrimônio do Sindicato compete à Diretoria.

Parágrafo 2º

A importância da contribuição estipulada no artigo 9º, não poderá sofrer
alteração sem prévio pronunciamento da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Parágrafo 3º

Nenhuma contribuição poderá ser imposta às Associadas, além das
determinadas expressamente em lei e na forma do presente Estatuto.

Artigo 39º

As despesas do Sindicato correrão pelas rubricas previstas na lei e instruções vigentes.

Artigo 40º

Os títulos de rendas e, bem assim, os bens imóveis só poderão ser alienados mediante
autorização expressa da Assembléia Geral em escrutínio secreto.

Artigo 41º

As Associadas não respondem subsidiariamente pelas obrigações que o Sindicato contrair, ainda
que autorizada pela Diretoria ou por Assembléia Geral.

Artigo 42º

Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato são
equiparados ao crime de peculato, julgados e punidos, de acordo com a legislação penal.

Artigo 43º

No caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por deliberação expressa da Assembléia
Geral, convocada conforme artigos l4º à l8º e seus parágrafos deste estatuto, o remanescente do
seu patrimônio líquido, pagas as dívidas legítimas decorrentes de suas responsabilidades, por
deliberação das associadas, será destinado ao Sindicato da mesma categoria e ou a entidade de
fins não econômicos idênticos ou semelhantes, que vier a ser registrado e reconhecido pelo
Ministério do Trabalho.
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CAPÍTULO XI
Das disposições gerais
Artigo 44º

Dentro da respectiva base territorial, o Sindicato, quando julgar oportuno, instituirá delegacias
ou secções, para melhor proteção das suas Associadas e da categoria econômica que representa.

Artigo 45º

O presente Estatuto, só poderá ser reformado por uma Assembléia Geral para esse fim
especialmente convocada, estando presentes, pelo menos 2/3 (dois terços) das Associadas.

Artigo 46º

O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Delegados Representantes junto aos Órgãos
de grau superior, será de 3 (três) anos.

Artigo 47º

Não havendo disposição especial contrária, prescreve-se em 2 (dois) anos, o direito de pleitear a
reparação de qualquer ato infringente de disposição nela contida.

Artigo 48º

O Sindicato poderá criar e manter fundação com fins específicos de beneficência ou assistência
social regendo-se por estatuto próprio e de conformidade com as leis vigentes.

Artigo 49º

O Sindicato poderá realizar convênios com entidades, associações ou agremiações afins.

Artigo 50º

A aceitação de cargo de Presidente e Vice Presidente da Diretoria do Sindicato, importará na
obrigação de residir no Estado de Santa Catarina, base territorial do Sindicato.

Artigo 51º

Os casos omissos, pelo presente Estatuto, serão definidos pela Diretoria.

Artigo 52º

O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia Geral, sendo
registrado no órgão competente, na forma da lei.
CAPÍTULO XII
Das disposições transitórias
1ª- Excepcionalmente, o mandado da atual diretoria será reduzido para vigorar até a data da
posse da nova diretoria a ser eleita na primeira quinzena de fevereiro de 2007.
2ª - A posse dos novos membros eleitos deverá ocorrer na primeira quinzena de abril de 2007.
3ª – Da mesma forma, excepcionalmente, a assembléia geral ordinária para deliberar sobre a
previsão orçamentária do exercício de 2007 será realizada em até 15 (quinze) dias anteriores ao
final do exercício financeiro em curso.

APROVAÇÃO DA REDAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL
Após a leitura e apresentação da nova redação do Estatuto Social, a mesma foi colocada em votação,
sendo aprovada por unanimidade.
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REGULAMENTO ELEITORAL
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS,
DE RESSEGUROS, DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE CAPITALIZAÇÃO NO
ESTADO DE SANTA CATARINA
SINDSEGSC
CAPÍTULO I
Disposições preliminares
Artigo 1° As eleições para os cargos de Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Delegados
Representantes junto às Federações obedecerão ao disposto neste Regulamento.
Parágrafo Único: O prazo dos mandatos é de 03 (três) anos, com início na primeira
quinzena do mês de abril, permitidas duas reeleições.
Artigo 2° São condições para o exercício do direito de voto em eleição:
a) ter a associada mais de quatro meses de inscrição no Quadro Social do Sindicato e
pelo menos 1 (um) ano de exercício ininterrupto de atividade, contados até a data da
realização do pleito;
b) estar em pleno gozo dos seus direitos sociais na forma deste Regimento.
Artigo 3° Não podem candidatar-se aos cargos eletivos do Sindicato as pessoas físicas indicadas
como representantes das associadas, quando:
a) tiverem rejeitadas, em processo administrativo regular, as suas contas em cargos
que já houverem exercido, ou lesado o patrimônio de qualquer associação de classe;
b) tiverem sido condenados em processos criminais.
Parágrafo Único: Para os cargos de Presidente e Vice Presidente, só poderão
concorrer os candidatos que tiverem residência e domicílio na
base territorial da entidade.
Artigo 4° Serão considerados eleitos os candidatos representantes das associadas cuja chapa obtiver
maioria dos votos em relação ao total dos sócios em gozo de seus direitos sociais.
§ 1° - Não participando da primeira eleição a maioria absoluta das associadas com
direito a voto, ou não obtendo nenhuma das chapas essa maioria, proceder-se-á, ao
novo escrutínio no dia imediatamente posterior, sendo então considerados eleitos os
candidatos da chapa que tiver tido maioria dos votos das associadas presentes.
§ 2º - Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembléia,
ter uma última convocação para 2 (duas) horas após o término da primeira.
§ 3° - A eleição será realizada por escrutínio secreto na cédula fornecida e rubricada
pelo Presidente da Assembléia.
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CAPÍTULO II
Da convocação
Artigo 5° A eleição será convocada pelo Presidente e realizar-se-á na primeira quinzena do mês de
fevereiro.
Artigo 6° A convocação será feita por Edital publicado em 1 (um) jornal de grande circulação na base
territorial da entidade, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e máxima de 60
(sessenta) dias da data marcada para a realização da Assembléia Eleitoral, dele devendo
constar:
data, hora, local da votação, quorum do primeiro e segundo escrutínio;
prazo para registro de chapas na Secretaria do Sindicato, e horários do seu
funcionamento;
prazos tanto para impugnação das chapas quanto para a defesa.
CAPÍTULO III
Do registro de candidatos
Artigo 7° Até 20 (vinte) dias, contados a partir do edital de convocação, será efetivado o registro das
chapas apresentadas pelas associadas com os nomes dos candidatos efetivos e suplentes
aos cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos delegados representantes junto às
Federações, mediante requerimento em duas (2) vias firmado pelo titular da associada ou
por quem legalmente detenha poderes para representá-la, devendo a Secretaria do
Sindicato protocolá-lo e dar recibo dos documentos recebidos.
§ 1° - São admitidas a registro apenas chapas completas, com os nomes dos
candidatos aos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal e dos Delegados
representantes junto às Federações;
§ 2° - Após o recebimento dos requerimentos supracitados, a Diretoria do Sindicato
examinará a situação dos candidatos frente às disposições do artigo 2º e 3º deste
Regulamento. Se houver alguma irregularidade sanável assinalará o prazo de 48
(quarenta e oito) horas para o interessado corrigi-la; esgotado o prazo e não sanada a
irregularidade o nome do candidato será retirado da chapa apresentada. Em caso de
desistência, morte ou inelegibilidade de qualquer integrante da chapa, a substituição
poderá ser requerida dentro de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência desses eventos
sem alteração da cédula única já composta e registrada.
§ 3° - A chapa é registrada com numeração própria observada a preferência pela
ordem de apresentação dos requerimentos e homologada em reunião da Diretoria.
§ 4° - A cédula eleitoral é única contendo as chapas concorrentes na ordem em que
foram registradas, com uma quadrícula ao lado de cada denominação e agrupadas em
colunas, observada a seqüência:
a) numeração da chapa e nome do candidato a Presidente em destaque;
b) nomes dos demais candidatos à Diretoria e ao Conselho Fiscal;
c) nomes dos indicados como delegados representantes do Sindicato junto às
Federações, efetivos e respectivos suplentes.
§ 5° - Não pode o eleitor suprir ou acrescentar nomes ou rasurar a cédula sob pena de
nulidade do voto.
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CAPÍTULO IV
Das assembléias gerais para as eleições
Artigo 8° Instalada a Assembléia Geral, em primeira convocação, assumirá a direção dos trabalhos o
Presidente do Sindicato e na falta deste um Presidente escolhido dentre os representantes
das associadas com direito a voto.
Artigo 9° Havendo quorum legal, apurado pelo livro de presença das associadas no gozo dos seus
direitos sociais, o Presidente iniciará os trabalhos indicando o Secretário e solicitando ao
mesmo a leitura do inteiro teor do Edital de Convocação e da Ata da Diretoria que
homologou os registros das chapas apresentadas.
Artigo 10 O direito de voto da associada será exercido pelo seu titular ou por representante legal
munido de procuração pública ou particular com firma reconhecida e poderes específicos
para o exercício do mandato que lhe foi outorgado.
Parágrafo Único: A eleição decorrerá pelo prazo de até 4 (quatro) horas, de forma
contínua podendo ser encerrada antecipadamente se tiverem votado
todas as associadas constantes da folha de votação.
Artigo 11 Encerrada a votação a urna será levada ao Presidente para iniciar o processo de apuração.
Artigo 12 A contagem dos votos será feita publicamente por 02 (dois) escrutinadores com a presença
de fiscais indicados pelos líderes das chapas concorrentes.
§ 1° As impugnações promovidas pelos fiscais serão registradas pelo Secretário nos
documentos próprios para decisão em nova Assembléia Geral a ser convocada
especialmente para essa finalidade, e realizar-se dentro do prazo máximo de 10 (dez)
dias a contar da data da eleição.
§ 2° As impugnações devem ser formuladas à mesa diretora, sob pena de preclusão.
Artigo 13 Concluída a totalização da apuração pelo Secretário este informará o resultado, sendo
considerados eleitos os integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos,
observado o disposto no artigo quarto deste Regulamento e, proclamados vencedores pelo
Presidente, serão empossados no primeiro dia do início dos seus mandatos.
Artigo 14 Da Assembléia Geral será lavrada Ata circunstanciada dos trabalhos, inclusive dos recursos
interpostos se houverem, hipótese em que ocorrerá convocação da Assembléia de que trata
o parágrafo primeiro do artigo 12 deste Regulamento, cabendo ao Presidente designar no
ato Relator para os recursos apresentados não podendo haver rejeição do seu
encaminhamento, tendo os apelos efeito suspensivo até o julgamento da matéria pela
Assembléia Geral competente.
Artigo 15 Os casos omissos deste Regimento Eleitoral serão decididos pela Diretoria do Sindicato.
Artigo 16 O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia Geral.
APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL
Após a leitura e apresentação da redação do Regulamento Eleitoral, a mesma foi colocada em
votação, sendo aprovada por unanimidade.
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ENTRADA EM VIGOR DO NOVO ESTATUTO SOCIAL E REGULAMENTO ELEITORAL
Ficou aprovado que o novo Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral entrarão em vigor a partir desta
data, treze de novembro de 2006. Todavia a apresentação de chapas com a nominata e respectivos
cargos deverá ocorrer na primeira quinzena do mês de dezembro de 2006 para compor o novo quadro
da diretoria, a ser eleito na primeira quinzena de fevereiro de 2007, que já deverá obedecer todos os
critérios definidos no novo estatuto.
ENCERRAMENTO
Tendo sido esgotado os assuntos previstos na ordem do dia da Assembléia Geral Extraordinária, o
presidente Sr. Paulo Lückmann, concluiu os trabalhos, encerrando a presente Assembléia Geral
Extraordinária, e para constar, eu Siméia Tâmara Coelho Heleodoro, na qualidade de secretária, lavrei
a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente, pelo 1º Diretor Secretário, pelo Assessor
Jurídico e também pelo Assessor da Presidencia, com o registro e assinatura de todos os presentes no
livro próprio do sindicato.
Blumenau (SC), 13 de novembro de 2006.

Paulo Lückmann
Presidente da Assembléia
Presidente do SindsegSC

Rogério Schmalfuss
1º Diretor Secretário

Lodi Maurino Sodré
Assessor Jurídico

Henrique Furtado Arruda
Assessor da Presidência

Siméia Tâmara Coelho Heleodoro
Secretária SindsegSC
Presenças
Afonso Klueger
Alcides Carlos Guerra
Alfredo de Camargo Muccillo
Antônio Thomaz Viana
Carlos Westphal Neto
Duílio Varnier Jr.
Eduardo Afonso Bandini
Geniomar Pereira

Mapfre Seguros S.A
Cia. de Seguros Minas Brasil
Icatu Hartford Seguros S.A
AGF Brasil Seguros S.A
Unibanco AIG Seguros S.A
Bradesco Auto/RE Cia. Seguros
Indiana Seguros S.A
Bradesco Capitalização S.A
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Germano Antonio Nunes Silvestrin
Henrique Furtado Arruda
Irineu Otte
Jakson Trento
Leonardo Pontaldi Jr.
Lodi Maurino Sodré
Mauro Luiz de Oliveira
Marco Cabanero
Nelson Libardi
Paulo Lückmann
Roberto Stechinski
Rogério Luiz Spezia
Rogério Schmalfuss
Rogério Weber
Sérgio Passold
Siméia Tamara Coelho
Werner Holetz

HSBC Seguros (Brasil) S.A
SINDSEGSC
Generali do Brasil Cia. Nac. de Seguros
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Marítima Seguros S.A
SINDSEGSC
Santa Catarina Seguros e Prev. S.A
Grupo Sul América Seguros
Cia. de Seguros Previdência do Sul
HDI Seguros S.A
Bradesco Seguros S.A
Tokio Marine Brasil Seguradora S.A
Real Seguros S.A
Azul Cia. de Seguros
Nobre Seguradora do Brasil S.A
SINDSEGSC
SINDSEGSC

Associadas Ausentes
Jaime Roberto Nunes Borges
Paulo Sérgio Rodrigues
Wagner Jomar Bisi

Bradesco Vida e Previdência do Sul
Liberty Paulista Seguros
Itaú Seguros
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