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Quarta-feira  

Sindsep/MA realiza atividades estatutárias 

Com grande participação 
de diretores, delegados sindi-
cais de base e associados, o Sin-
dsep/MA realizou na última se-
gunda-feira, 30, a reunião do 
seu Conselho Deliberativo,  As-
sembleia Geral Anual de Presta-
ção de Contas do Exercício de 
2017 e a Assembleia Extraordi-
nária para a escolha de Delega-
dos à Plenária da Condsef/
Fenadsef. 

Pela manhã, o Conselho 
Deliberativo, composto pelos 
diretores e delegados sindicais 
de base, reuniu-se para tratar 
sobre temas relevantes ao coti-
diano da entidade, com infor-
mes que foram repassados pe-
las secretarias regionais, que 
tiveram como enfoque, o Dia do 
Trabalhador, que foi comemora-
do ontem, 1° de maio. 

À tarde, com a presença 
da base, o Sindicato fez a sua 

Prestação de Contas de 2017, 
que teve aprovação unanime 
dos presentes, sem nenhum vo-
to contrário e nenhuma absten-
ção. “O resultado visto aqui, é 
reflexo de uma política de trans-
parência que o Sindsep/MA 
vem trabalhando ao longo das 
suas gestões. Isso demonstra a 
confiabilidade do sindicato pe-
rante a sua base”, declarou Ma-

noel Cecílio (Secretaria de Ad-
ministração, Patrimônio e Fi-
nanças). 

Em seguida à Prestação de 
Contas, foi realizada a Assem-

bleia Extraordinária, que elegeu 
16 delegados para participarem 
da Assembleia Geral Extraordi-
nária da Federação Nacional dos 
Trabalhadores no Serviço Públi-
co Federal – FENADSEF/
CONDSEF, que vai acontecer de 
04 a 06 de maio de 2018, no 
Carlton Hotel, Brasília. 

“O Sindsep/MA está envi-
ando uma delegação bastante 

qualificada, que vai trabalhar 
esses nesses dias em diferentes 
frentes, como a educação e saú-
de, que são pilares importantes 
dentro das nossas bandeiras de 
lutas. É necessário que tenha-
mos unidade em nosso discurso, 
para que possamos estar cada 
vez mais coesos contra esse go-
verno que a cada dia luta para 
precarizar o serviço público fe-
deral”, comentou Raimundo Pe-
reira, presidente do Sindsep/
MA. 
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