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A Direção Sindical do SINTRAJUSC sabe que uma
tarefa fundamental é cuidar bem do dinheiro da categoria,
que mantém o Sindicato e as lutas dos trabalhadores. E
quem fiscaliza a aplicação desse recurso é o Conselho
Fiscal. O Sindicato convida os servidores a fazer parte
desse processo, que não se confunde com atividades liga-
das à contabilidade ou movimentação financeira. O traba-
lho do Conselho Fiscal é outro: ficar de olho na forma
como a Direção aplica os recursos na hora de conduzir o
que é decidido pela categoria.

O prazo para a inscrição de candidatos a integrar o
Conselho Fiscal se encerra às 12h do dia 26 de fevereiro,
sexta-feira. Todas as informações necessárias, incluindo
o Regimento Eleitoral e o modelo de Requerimento de Ins-
crição, estão disponíveis na página do Sindicato.  A elei-
ção do novo Conselho irá ocorrer no dia 10 de março, das

12 a 26/02/2010 (até às 12h) Inscrição dos candidatos e impugnação dos votantes
26/02/2010, a partir das 12h Publicação da nominata dos candidatos
01 e 02/03/2010 (até às 18h) Impugnação das candidaturas
02/03/2010 Notificação de eventual impugnação
03 e 04/03/2010 (até às 18h) Defesa do candidato à impugnação
05/03/2010 Julgamento e divulgação do processo de impugnação
05/03/2010 Sorteio da ordem de figuração na cédula de votação
10/03/2010 (das 09h às 17h) Eleições
10 a 15/03/2010 (até às 09h) Impugnação à eleição
15/03/2010 (a partir das 09h) Apuração dos votos no Sindicato, com eventuais impugnações às cédulas
15/03/2010 Proclamação do resultado
17/03/2010, às 19h Posse do novo Conselho Fiscal
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9 às 17 horas.
De acordo com o Regimento Eleitoral, podem partici-

par da eleição os filiados:
1-que tenham no mínimo quatro meses de inscrição no

quadro social na data de abertura do edital de convocação
das eleições (dia 11 de fevereiro);

2-que estejam em pleno gozo dos direitos sociais, este-
jam quites com a tesouraria do Sindicato e não tenham
sofrido qualquer punição definitiva prevista no Estatuto,
no período de um ano anterior ao pleito.

Segundo o Estatuto do SINTRAJUSC, também é atri-
buição  do Conselho analisar o Plano Orçamentário Anual e
a prestação anual de contas da Direção, encaminhando-os,
juntamente com o parecer, à Assembléia Geral Ordinária.
É outra forma de a categoria, através dos Conselheiros,
acompanhar de perto o dia-a-dia da entidade. Participe!


