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FINANÇAS DO STU

ASSEMBLEIA GERAL
Hoje (25), às 12h, no PB-02
A diretoria do STU convoca seus
associados para Assembleia Geral Ordinária
para apresentação, discussão e deliberação
acerc a da proposta de previsão
orçamentária para o ano de 2018.
Será hoje, quinta-feira, no Pavilhão
Básico (PB-02), às 12h em primeira
convocação, havendo quorum, ou às 12h30,
em segunda convocação, com qualquer
número de trabalhadores.
A responsabilidade fiscal com os
recursos da entidade é uma preocupação
permanente da diretoria do STU e o
gerenciamento das suas contas procura
sempre preservar o equilíbrio de gastos,
p ro p i c i a n d o m a i o r q u a l i d a d e e
transparência administrativa aos
investimentos realizados.

Esta assembleia é aberta a todos, mas
somente os associados ao STU terão direito
ao voto.
Lembramos que esta atividade foi
deliberada pela categoria em assembleia
realizada no dia 13 de dezembro. Ela terá
como pauta exclusiva os assuntos
financeiros, conforme edital publicado no
jornal Folha de S.Paulo (Caderno Cotidiano
B3), do dia 17 de janeiro.
A planilha de previsão orçamentária
será disponibilizada no site do STU
(www.stu.org.br).
Este é o momento de saber sobre as
receitas e despesas do Sindicato, bem como
os investimentos para o ano de 2018.
É importante: venha para a
assembleia hoje (25), às 12h, no PB-02.

Edital publicado no jornal Folha de S.Paulo (Caderno Cotidiano B3), 17 de janeiro de 2018.
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