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STEET realizará assembleia para apresentação de previsão orçamentária
O STEET convida todos os associados a
participar da Assembleia Geral Ordinária que
acontecerá no próximo dia 29 de novembro às
17:00min na sede do sindicato (Quadra 103 Norte
Rua NO-09, Lote 35) conforme publicado no jornal
semanal Primeira Página na edição 1097 do dia
24 ao 30 de novembro. Na ocasião ocorrerá a
discussão e deliberação acerca da previsão
orçamentaria da entidade para o exercício 2014,
onde cada associado poderá conhecer como
serão aplicados os seus recursos.

Esses assuntos são de grande relevância
e de interesse de todos. Momento em que
sugestões, propostas e críticas poderão ser
apresentadas afim de melhorarmos cada vez mais
a gestão do sindicato. Além de reforçarmos o
compromisso e transparência que a entidade tem
com a categoria de trabalhadores que compõem
nossa entidade. Contamos com a participação de
todos.
Participe!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Eletricidade no Estado do Tocantins – STEET, por
seu presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os
associados em dia com suas obrigações sindicais, para participarem da Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 29/11/2013 às 17h 00min em primeira convocação
com a presença de 2/3 dos associados, e em segunda convocação às 17h 30min com
qualquer número de presentes, na sede do sindicato à Quadra 103 Norte Rua NO-09,
Lote 35, nesta capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Leitura, discussão e votação da previsão orçamentária para o exercício de 2014;
Palmas/TO, 22 de novembro de 2013.
Sérgio Aparecido Fernandes
Presidente

AÇÃO DO FGTS
Lembramos a todos os interessados em participar da ação coletiva que visa corrigir o saldo do FGTS,
conforme aprovação da assembleia realizada no último dia 12, que o prazo para entrega da documentação
necessária é somente até o dia 06 de dezembro de 2013. A documentação poderá ser entregue na sede do
sindicato ou aos dirigentes do STEET. Caso tenha alguma dúvida quanto ao assunto, favor entrar em contato
pelo fone (63) 3215-7865.

