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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 867I 04/05/2016 I Filiado à Fenatema e a CTB

Praticamente por unanimidade, com ape-
nas 08 votos contra, 01 abstenção e 535 votos 
favoráveis, a categoria, em assembleias realiza-
das no período entre 14/04 a 29/04, aprovou 
as contas do Sintaema do exercício de 2015.

Foram muitas assembleias, totalizando 
quarenta e uma,  como forma de oportunizar 
que o maior número possível de filiados pudes-
sem participar das  discussões e deliberações.

Nas assembléias foram apresentados e 
debatidos o relatório da diretoria, o balanço 
geral, bem como o parecer do Conselho Fis-
cal, tudo referente à prestação de contas do 
exercício de 2015. A reunião seguiu com in-
formes, esclarecimentos e assuntos gerais de 
interesse da categoria. Depois de esclarecidas 
todas as dúvidas e encerradas as discussões, 
foram realizadas as votações. 

As assembleias foram coordenadas pelos 
diretores do Sintaema, José de Oliveira Ma-
fra, Genilson Teixeira Gomes, Jucélio Paladini, 
Pedro de Lucena, Américo dos Santos, Meark 
Rafael dos Santos Batista, João Guilherme e 

DELIBERAÇÕES A FAVOR CONTRA ABSTENÇÃO TOTAL
Votação - resultado 535 08 01 544

CATEGORIA APROVA AS CONTAS 
DO EXERCÍCIO DE 2015

Os trabalhadores de Barra do Sul e de Araquari aprovaram, por una-
nimidade, a pauta e as contas do Sindicato.

Moacir Cúnico.
A categoria demonstrou, mais uma vez, 

sua consonância com a diretoria do Sintaema, 
aprovando, por esmagadora maioria, a Presta-
ção de Contas, publicada na edição nº 176 do 
Jornal Conexão. 

Todos os anos, conforme prevê o Esta-
tuto do Sintaema, a prestação de contas do 
Sindicato é analisada pelo Conselho Fiscal e 
publicada em edição exclusiva. Em seguida, o 
balanço é submetido à aprovação ou rejeição 
dos trabalhadores (as). 

VAMOS EM FRENTE PARA IMPEDIR RETROCESSOS E BUSCAR NOVAS CONQUISTAS!

VALEU O ESFORÇO DE TODOS E TODAS! 


