SIGMUC
Rua Mariano Torres, 934
Loja 01, Centro
CEP 80.060-120
Fone: (41) 3264-5062
Curitiba-PR

PROPOSTA – CADASTRO DE FILIAÇÃO
PESSOAL
Nome: ______________________________________________________________________
Filiação (Mãe): ______________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/______ Naturalidade: ___________________UF________
Estado Civil: ____________________ RG _________________________UF______________
CPF: _______________________________________
ENDEREÇO
Rua: _________________________________________________________Nº_____________
Cidade: ____________________________Bairro: ___________________________________
Complemento: ________________________________________________________________
Estado: ______________________________________CEP: ___________________________
Fone Fixo (___) ______________________Celular:(___) ______________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
FUNCIONAL
Matricula funcional: ______________________________
Núcleo: ____________________________ Área de Atuação: __________________________
Nome de Guerra: _________________________ Data de Admissão: _____/______/________
Situação: ativo
aposentado
Sexo: masculino
Feminino
Observações:

Declaro livremente estar de acordo com o Estatuto Social do SIGMUC – SINDICATO
DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE CURITIBA bem como manifesto
neste ato, expresso minha plena e ampla liberdade de filiação ao SIGMUC, bem como
manifesto ser de minha vontade a contribuição associativa ao sindicato, aprovado em sua
assembleia geral.
Curitiba __________de __________________de 20______.

___________________________________________________
Assinatura

CNPJ: 14.096.454/0001-12
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SIGMUC
Rua Mariano Torres, 934
Loja 01, Centro
CEP 80.060-120
Fone: (41) 3264-5062
Curitiba-PR

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO

Eu__________________________________________________________,
brasileiro, estado civil_______________________________________________,
filho de __________________________________________________________,
Guarda Municipal do município de Curitiba/Pr – inscrito no
CPF____________________ e matricula de nº __________________________,
Por meio desta, declaro que com fulcro no artigo 5º inciso XX e artigo de nº 8º,
inciso V da Constituição Federal, livremente associei-me ao SIGMUC –
SINDICATO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE CURITIBA,
portanto autorizo a Prefeitura Municipal de Curitiba a descontar a taxa
equivalente a 1% por cento (um por cento) sobre o vencimento base, ou
equivalente, referente a contribuição associativa. Tal cobrança, prevista no
estatuto da entidade, decorre de decisão emanada em Assembleia geral da
categoria, que assim deliberou com base no Princípio da Liberdade e Autonomia
Sindical, estabelecida no artigo 8º, inciso IV, também da constituição Federal.
Assim, livremente firmo o presente para que seja efetuada a minha
contribuição ao sindicato da categoria, e de igual forma produza os seus efeitos
legais.

Curitiba_____________ de ________________de 20_______.

____________________________________________________
Assinatura
___________________________________________
Matricula funcional
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