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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Conselho Fiscal do Sintunesp tem novos
membros. Veja como foi a eleição
A Comissão Eleitoral Central (CEC), respon-

sável pela condução das eleições para escolha dos novos
membros do Conselho Fiscal do Sintunesp, mandato de
30/04/2019 a 29/04/2021, reuniu-se em 15/4 para fechar
a apuração e divulgar os resultados do pleito. O mandato será prorrogado até novembro/2021, conforme o
artigo 64º, parágrafo único, do Estatuto do Sintunesp.
A apuração esteve a cargo dos membros da
CEC: Gustavo Brito de Oliveira (Marília, presidente),
Mariana Rodrigues Bighetti Godoy (Bauru) e Leonice
Aparecida Garcia (Botucatu).
Dos 10 candidatos que se inscreveram, foram eleitos os três primeiros colocados como titulares: Márcia Ap. Querido Moreira (Guaratinguetá/FE),
Nilse Ribeiro da Silva (Botucatu/FM) e José Boneti
Júnior (Bauru/FE). Ficaram como suplentes os três seguintes mais votados: Anauá Trindade (Botucatu/FM),
Jean Duarte Silva (Franca/FCHS) e Élson Lima Pereira (Araçatuba/FO).
O Sintunesp agradece a todos os inscritos pela
participação e pelo interesse em colaborar com a en-

tidade representativa dos servidores técnico-administrativos da Unesp. Aos eleitos, o Sindicato deseja bom
trabalho, na certeza de que em muito vão contribuir
para o fortalecimento das nossas lutas. Aos membros
da Comissão Eleitoral Central e das comissões locais,
um especial agradecimento pelo tempo dedicado e ótimo trabalho realizado.

O resultado final da votação
1) MÁRCIA AP. QUERIDO MOREIRA (Guaratinguetá/FE): 301 votos
2) NILSE RIBEIRO DA SILVA (Botucatu/FM): 188 votos
3) JOSÉ BONETI JUNIOR (Bauru/FE): 169 votos
4) ANAUÁ TRINDADE (Botucatu/FM): 165 votos
5) JEAN DUARTE SILVA (Franca/FCHS): 159 votos
6) ÉLSON LIMA PEREIRA (Araçatuba/FO): 145 votos
7) RODRIGO BERNARDO (S.J. Rio Preto/IBILCE): 141 votos
8) CARLOS EDUARDO DE SOUSA (S.J. Rio Preto/IBILCE): 139 votos
9) ROBSON RODRIGUES ARANTES (Sorocaba/ICT): 114 votos
10) JOSÉ MARCOS DA SILVA (Jaboticabal/FCAV): 79 votos

O papel do
Conselho Fiscal

Desvinculado
da
Diretoria do Sindicato, o
Conselho Fiscal tem como
funções: examinar os livros,
registros e documentos contábeis, apresentando à Diretoria Colegiada relatórios
dos gastos efetuados pela
entidade. Também lhe cabe a
tarefa de emitir parecer sobre
as contas da Diretoria ou a
qualquer momento que julgar pertinente. Outra de suas
funções é propor à Diretoria
Colegiada e ao Conselho Diretor medidas de caráter econômico e financeiro.

