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Assembleia Geral,
dia 11/02, às 13h,
rampa do TRT
Aprovação do

Regimento Eleitoral
para eleição dos
membros do
Conselho Fiscal

A Comissão Eleitoral que vai organizar, co
ordenar e fiscalizar o processo de eleição
do Conselho Fiscal do SINTRAJUSC está

a todo vapor, trabalhando exaustivamente para deixar
tudo pronto. O presidente da Comissão Eleitoral, Cló-
vis André Bordin (JT), juntamente com sua equipe de
colaboradores Edson Jorge (JF), Lúcia Haygert (JT),
Marli Albuquerque (JT) e Rozenei Silveira (JE) que-
rem aprovar o Regimento Eleitoral, para que tudo corra
na mais perfeita ordem. “ Convocamos a Assembleia
Geral Extraordinária, do dia 11 de fevereiro, para ajus-
tar o que precisar, aprovar o regimento e dar continuida-
de no processo eleitoral” afirma o presidente.
Todo o calendário para a eleição do novo Conselho Fis-
cal será definido pela Comissão Eleitoral.

Segundo o Estatuto do Sindicato, compete ao Conselho
Fiscal, entre outras atribuições:

a) fiscalizar a gestão financeira e patrimonial do SIN-

TRAJUSC;

b) analisar as prestações de contas mensais e anuais,

encaminhando parecer à Diretoria Executiva, para

publicação;

c) analisar o Plano Orçamentário Anual e prestação

anual de contas, encaminhando-os, juntamente com

o parecer, à Assembléia Geral Ordinária;

d) trimestralmente, o Conselho Fiscal deverá reunir-

se para examinar os balancetes elaborados pelo se-

tor contábil da Entidade emitindo parecer e lavran-

do ata.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa
Catarina (SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos trabalhadores da Justiça Federal,
Eleitoral e do Trabalho de Santa Catarina que será realizada ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 11 de fevereiro
de 2010, quarta-feira, às 13 horas, na rampa da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Florianópolis/SC, para
discutir os seguintes pontos de pauta:
a) Eleição do Presidente da Comissão Eleitoral;
b) Aprovação do Regimento Eleitoral  para eleição dos membros do Conselho Fiscal.
Florianópolis, 05 de fevereiro de 2010.

Diretoria Executiva


