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 A Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) do Sintu-
nesp realizada em 9/2/2017 com-
pôs a Comissão Organizadora 
das eleições ao Conselho Fiscal 
da entidade. Foram indicados os 
companheiros Erik Luciano Mu-
lato (Bauru), Válter de Ameida 
Vallongo Filho (Rio Claro) e Wil-
der Jordão (Ilha Solteira).
 A Comissão já divulgou o 
calendário completo para as elei-
ções:
- Prazo para inscrições das can-
didaturas: de 13 a 17 de feverei-
ro de 2017, das 8 às 17 horas, pessoalmente 
(na Subsede de Botucatu) ou pelo fax: (14) 
3814.4171. Outras informações poderão 
ser obtidas pelos telefones (14) 3882.8826 e 
(11) 3105.0645 ou pelo e-mail sintunesp@
uol.com.br.

- Eleições: Dia 30 de março de 2017.

- Horário de votação: A votação será realizada em to-
das as Unidades Universitárias e terá início às 7 horas 
e encerramento às 19 horas, ou em horário a ser defini-
do pela Comissão Eleitoral, onde houver necessidade 
(Art. 48 do Estatuto).
 No prazo de 
48 horas, a contar da 
fixação dos resulta-
dos, qualquer candi-

Inscrições estão abertas

Comissão eleita em assembleia organiza eleições 
para o Conselho Fiscal do Sindicato

dato poderá deles recorrer para a Comissão Eleitoral. 
(Art. 55 do Estatuto).

- Divulgação do resultado oficial: 11/04/2017.

- Posse: 02/05/2017.

 Para ser elegível, o servidor deve estar filiado 
até 30/09/2016. Para ser eleitor, deve estar 
filiado até 30/12/2016.
 Ao se inscrever, o candidato deve apre-
sentar um breve perfil, contendo itens como: 
desde quando está na Unesp, unidade em 
que está alocado, cargo que ocupa na Uni-
versidade, se já participou de órgãos cole-
giados locais e/ou centrais ou do Sintunesp 
(se sim, dizer período e função que desem-

Momento de votação 
durante a AGE de 9/2.

Ao lado, a mesa 
condutora dos 

trabalhos: Alice, 
Alberto e João Carlos

Os membros da comis-
são que vai organizar 
as eleições ao Con-
selho Fiscal: Válter, 

Wilder e Erik
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penhou). Estas informações serão utilizadas 
para divulgação dos candidatos.

A importância do CF
 Totalmente desvinculado da Di-
retoria do Sindicato, o Conselho Fiscal é 
composto por três membros titulares e três 
suplentes, tem mandato de dois anos, e sua 
função é examinar os livros, registros e do-
cumentos contábeis, apresentando à Direto-
ria 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 fi-
nanceiro. 

Obs: Em anexo a este boletim, 
segue ficha de inscrição.

XI Congresso do Sintunesp
 Na Assembleia Geral Extraordinária de 
9/2/2017, também foram eleitos os membros da Co-
missão Organizadora do XI Congresso dos Trabalha-
dores da Unesp, que ocorrerá ainda neste ano, mas 
ainda sem data. Foram eleitos os companheiros: José 
Ap. Castelli (Bauru), Rosana Ap. Bicudo da Silva (Bo-
tucatu), Cláudio Roberto Ferreira Martins (Sorocaba) 
e Irene Mendes de Souza (Botucatu). Também farão 
parte da comissão, de acordo com o previsto no estatu-
to do Sintunesp, dois membros da Diretoria Colegiada: 

Palestra sobre Reforma da Previdência
 
 Ao final da Assembleia, 

os servidores presentes assisti-
ram a uma palestra sobre a falsa 
crise da Previdência e a reforma 
pretendida pelo governo Temer. 

A atividade foi uma promo-
ção conjunta entre Sintunesp e 

Adunesp. O palestrante foi o 
ex-professor da Unesp Augusto 

Massayuki Tsutiya. 
O evento foi gravado e o link 

será disponibilizado em breve. 

Aparecida Saturnino Mesquita Romero e João Carlos 
Camargo de Oliveira (ambos de São José do Rio Pre-
to). Caberá a Aparecida a presidência da comissão.
 Na estrutura do Sintunesp, o congresso é a ins-
tância mais importante de debates e deliberações da 
categoria. É nele que discutimos questões gerais (con-
juntura, movimento sindical etc.) e específicas (lutas 
dos servidores, reivindicações, balanço de atividades 
etc.). Cabe ao congresso apontar os rumos que deverá 
seguir o Sindicato, estabelecendo seu plano de lutas 
para o período seguinte. 
 Caberá à comissão organizadora divulgar o 
edital de convocação da atividade, contendo todos os 
detalhes, como os prazos para realização de assem-
bleias nas unidades, que elegerão os delegados. Fique 
atento à divulgação e participe do processo. 

Os membros da comissão que vai organizar o XI 
Congresso: Castelli, Rosana, Cláudio, Cida, João 

Carlos e Irene


