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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TRABALHADORES NA 

EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS 

 

 

 

 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dez, às 19 horas e 30 minutos, na sede do 

Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas – SINTECT-

AL, situada na Rua Ceará, 206 – Bairro do Prado, nesta capital, teve início a Assembleia Geral 

Extraordinária dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas. O 

presidente do SINTECT-AL, José Balbino dos Santos, iniciou a assembleia dando as boas 

vindas aos que se fizeram presentes. Em seguida pediu para que o secretário geral, Altannes 

Holanda, apresentasse o ponto de pauta a ser discutido pela assembleia, que foi o seguinte:  

Aprovação ou rejeição dos pontos acordados entre a ECT e a comissão de PCCS da 

FENTECT sobre o Plano de Cargos Carreiras e Salários 2008. Após a apresentação da pauta, o 

secretário geral, Altannes Holanda, abriu o espaço para que os companheiros fizessem suas 

falações pertinentes ao tema. Ao término das falações, inciou-se o processo de votação, no 

qual por dezessete votos a dez e sem nenhuma abstenção foram aprovados os pontos 

acordados entre a ECT e a Comissão de PCCS da FENTECT sobre o Plano de Cargos 

Carreiras e Salários 2008. Após essas deliberações e não havendo mais nada a tratar, o 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a assembleia às 21 horas e 40 minutos, e 

eu, Altannes Cleidy Vieira Holanda, secretário geral, lavrei a presente ata que segue assinada 

por mim e pelo presidente. Maceió-AL, 19 de abril de 2010.   

 

 

 

 

 

Altannes Cleidy Vieira Holanda 

Secretário Geral 

 

 

 

José Balbino dos Santos 

Presidente 
 

 


