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Assembleia Geral em 9/2/2017
Vamos eleger a comissão que conduzirá 

as eleições ao Conselho Fiscal e a que vai 
organizar o Congresso do Sintunesp

 Em breve, acontecem as eleições de no-
vos membros para o Conselho Fiscal do Sintunesp. 
No dia 9 de fevereiro de 2017, será realizada uma 
assembleia geral para a escolha da Comissão Elei-
toral que organizará o processo. Na mesma assem-
bleia, vamos escolher também os membros para a 
comissão que organizará o XI Congresso dos Tra-
balhadores da Unesp, previsto para este ano, mas 
ainda sem data definida.

Conselho Fiscal
 Totalmente desvinculado da Diretoria 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 documentos contábeis, apresentando 
à Diretoria Colegiada relatórios dos gastos efe-
tuados 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 econômi-
co e financeiro. 

XI Congresso
 Na estrutura do Sintunesp, o congresso 
é a instância mais importante de debates e de-
liberações da categoria. É nele que discutimos 
questões gerais (conjuntura, movimento sindical 
etc.) e específicas (lutas dos servidores, reivin-
dicações, 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 realiza-
ção de assembleias nas unidades, que elegerão 
os delegados. Fique atento à divulgação e parti-
cipe do processo. 

No edital na página seguinte, acompanhe os 
detalhes da convocação da assembleia. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

 O Coordenador Político do Sindicato dos Trabalhadores da UNESP – SINTUNESP, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os servidores associados para ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 9 de fevereiro de 2017, quinta-feira, às 9 horas, no 
auditório da Editora da UNESP, 7º andar, na Praça da Sé, nº 108, na cidade de São Paulo – SP.

PAUTA

1 – Eleição de Comissão Eleitoral que organizará, coordenará e fiscalizará todo o processo eleitoral 
para eleger o Conselho Fiscal do SINTUNESP, para o mandato que compreende o período de 30 de 
abril de 2017 a 29 de abril de 2019. A referida Comissão deverá ser composta por um número ímpar de 
membros. A Comissão Eleitoral indicará, dentre os eleitos, o seu Presidente. 

Proposta de calendário para a Eleição do Conselho Fiscal
- Eleição para o mandato: De 30/04/2017 a 29/04/2019;

- Prazo para inscrições das candidaturas: de 13 a 17 de fevereiro de 2017, das 8 às 17 horas, pessoal-
mente (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 todas as Unidades Universitárias e terá início às 7 
horas e encerramento às 19 horas, ou em horário a ser definido pela Comissão Eleitoral, onde houver 
necessidade (Art. 48 do Estatuto).
 No prazo de 48 horas, a contar da fixação dos resultados, qualquer candidato 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 apresentar um breve perfil, contendo itens como: desde quan-
do está na Unesp, unidade em que está alocado, cargo que ocupa na Universidade, se já participou de 
órgãos colegiados locais e/ou centrais ou do Sintunesp (se sim, dizer período e função que desempe-
nhou). Estas informações serão utilizadas para divulgação dos candidatos.

2 – Eleição de Comissão Organizadora do XI Congresso dos Trabalhadores da Unesp, que terá 
a função de organizar a atividade, desde a divulgação do edital de convocação, até a realização do 
evento, em data ainda a ser definida. A referida Comissão deverá ser composta nos moldes previstos 
no Parágrafo 4º do Artigo 10º do Estatuto do Sintunesp:
 

 “O Congresso será organizado por uma comissão constituída por seis membros, sendo quatro 
deles eleitos em Assembleia Geral Extraordinária. Integrará a Comissão o Coordenador de Formação 
e Cultura como Presidente e um dos membros da Diretoria Colegiada entre aqueles que se encontram 
afastados, escolhidos por seus pares.”

São Paulo, 24 de janeiro de 2017.

ALBERTO DE SOUZA
Coordenador Político

Observação importante: Os associados interessados em participar da Assembleia Geral devem confirmar 
presença com antecedência mínima de 72 horas, pelo e-mail sintunesp@uol.com.br, para as providências 
que se fizerem necessárias. 


