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PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINTTEL-SE APRESENTA PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM ASSEMBLEIA
EDITAL

No dia 21 de julho, o SINTTEL-SE convoca
todos os trabalhadores e trabalhadoras,
associados para uma Assembleia Geral
Ordinária. No evento, a direção executiva irá
apresentar para apreciação e votação a
Prestação
de
Contas
da
Entidade,
relativamente ao período compreendido
entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
O evento acontece de maneira presencial,
com as devidas medidas de proteção exigidas
pelas autoridades sanitária. SUA PRESENÇA É
FUNDAMENTAL!
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A Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de Atendimento,
Call Centers, Operadores de Sistema de TV por Assinatura,
Transmissão de Dados e Serviços da Internet, Serviços
Troncalizados
de
Comunicação,
Rádio
Chamadas,
Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e
Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de
Sinal, Similares e Operadores de Mesas Telefônica no Estado de
Sergipe – SINTTEL/SE, entidade constituída para coordenação,
defesa e representação legal dos trabalhadores, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, convoca todos os
trabalhadores integrantes das categorias profissionais
representadas, em sua base territorial no Estado de Sergipe,
que sejam associados em pleno gozo dos seus direitos
estatutários, para participarem de Assembléia Geral Ordinária a
ser realizada na quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, às 08h45,
em primeira convocação, e na falta de quórum mínimo
estabelecido pelo Estatuto Social para a instalação dos
trabalhos em primeira convocação, às 09h00, em segunda e
última convocação, com qualquer número de presentes, na
Sede do SINTTEL-SE,sito, à Rua João Bispo Menezes nº 46,
Conjunto Novo Horizonte, Bairro Luzia, em Aracaju-SE, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Apreciação e votação das peças que compõem a Prestação
de Contas da Entidade, relativamente ao período compreendido
entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Aracaju, 19 de julho de 2021
Iaraci Maria Silva
Presidenta do SINTTEL/SE.

