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Trabalhadores reunidos em assembleia aprovam as contas 

do SINTECT-MA 

A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares 
no Estado do Maranhão, esteve reunida com os trabalhadores e 
trabalhadoras filiados, para a realização da assembleia geral para 
prestação de contas, no dia 29 de dezembro de 2017, na sede 
administrativa da entidade, em São Luís. 

Vale lembrar que a atual diretoria encontrou as finanças bastante 
desorganizadas e com muito custo, conseguiu sanar duas das 
maiores dívidas do SINTECT-MA: Com o escritório de 
advocacia Macieira, Nunes, Zagallo e Associados e com 
Acordos judiciais. 

Devido a situações que vieram se arrastando ao longo de gestões 
anteriores a esta, atualmente o SINTECT-MA vem buscando 
formas de sanar as demais pendências financeiras, a fim de sair 
do vermelho e colocar em dia as contas que ainda restam. Com 
muito trabalho, esforço e planejamento das ações, a situação tem 
melhorado e esperamos conseguir muito mais melhorias. 

A prestação de contas apresentada na assembleia foi relativa ao 
período de agosto de 2016 a dezembro de 2016 da entidade. 
Após alguns esclarecimentos e tiradas as dúvidas pelo corpo 
técnico da empesa responsável pela assessoria contábil do 
Sindicato e dado o parecer favorável do Conselho Fiscal do 
SINTECT-MA representado por seu Presidente, foi colocado em 
votação e aprovadas as contas por ampla maioria dos presentes. 
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CONFIRA ABAIXO NA ÍNTEGRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE AGOSTO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016 DO SINTECTMA 

             

                  

 

Diretoria Colegiada do SINTECT-MA 

 

Para mais informações acesse www.sintect-ma.org.br 

 

  

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE:  
Informativo do Ecetista nº001, de 

09/01/2018, é uma publicação de 

responsabilidade da Diretoria Colegiada 

do SINTECT/MA.    

Gestão: 2016/2021 Luta, Democracia e 

Autonomia Sindical 

sintectma@uol.com.br 

DIRETORIA EXECUTIVA: Márcio Martins – Secretário Geral; Pedro Neponuceno – 

Secretário Intersindical; Helysson Cássio  – Secretário de Finanças; José Ribamar – Sec. 

Questão Racial;  Liege Cantanhede – Secretária da Mulher;  Luis Carlos - Sec. de 

Geração de Emprego e Renda;  Wilbson Baldez - Sec. de Adm. e Patrimônio; Antonio 

Morais;  Secretário do Interior ; Luzinaldo - Sec. de Imprensa e Divulgação;  Roberto 

Carlos – Sec. de Formação William Rogério- Sec. de Anistia e Defesa do Emprego; José 

Raimundo- Secretário do Aposentado.  


