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Sintect-AL fará assembleia
geral para prestação de contas
Ação é sinal de transparência e compromisso com patrimônio da categoria

A
Diretoria do Sintect-AL estará 
realizando as 19 horas desta 
sexta-feira (27) assembleia 

geral para prestação de contas. De-
vido as reformas na sede do Sin-
dicato, o encontro será na sede do 
Sindicato dos Trabalhadores em Se-
guridade Social (SINDPREV), locali-
zada Rua Mizael Domingues, nº 324, 
Centro – vizinho ao Posto de Saúde 
do Salgadinho. 

Durante a assembleia, o Con-
selho Fiscal composto por três mem-
bros efetivos apresentará as contas 
do Sintect-AL e estará à disposição 
para dialogar com os trabalhadores 
sobre os importantes investimentos 
que vem sendo realizados em favor 
da categoria. Para Altannes Holan-
da, presidente do Sindicato, a pres-
tação de contas é um momento im-
portante para os trabalhadores, pois 
todos terão a oportunidade de ates-
tar o excelente trabalho da atual di-
retoria, em especial, da Secretaria 
de Finanças, Patrimônio e Adminis-
tração que ao longo dos últimos anos 
vem primando pelos recursos e bens 
patrimoniais dos ecetistas em Ala-
goas.  

Mais que uma obrigação, pres-
tar contas é mais uma demonstração 
do compromisso assumido pela 
atual gestão do Sindicato em primar 
pela transparência e bom zelo do 
patrimônio coletivo dos Trabalhado-
res dos Correios em Alagoas. Decla-
rou José Rocha, membro titular do 
Conselho Fiscal do Sintect-AL.

Participe e nos ajude a 
construir um sindicato cada vez mais 
forte na defesa e preservação dos 
direitos dos ecetistas alagoanos.

EDITAL Nº 12/2015
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e 
Telégrafos em Alagoas – SINTECT-AL, situado a Rua Lourival Vieira 
Costa, 78 – Prado – Maceió/AL, vem, através de seu representante legal, 
convocar todos os trabalhadores em sua base territorial a 
comparecerem a assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 27 
de novembro de 2015, sexta-feira, às 19 horas, no auditório do Sindicato 
dos Trabalhadores em Seguridade Social (SINDPREV-AL), localizado 
na Rua Dr. Mizael Domingues, 324 - Centro - CEP 57020-600 -
Maceió/AL , em primeira convocação, com 50% dos associados, e às 19 
horas e 30 minutos, em segunda e última convocação, com qualquer 
número de associados presentes, para deliberar sobre o seguinte 
assunto constante na pauta:
1 – Prestação de Contas;
2 – Outros Encaminhamentos.
 

Maceió, 25 de novembro de 2015.
 

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente
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