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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do SINDIELETRO-MG, eleitos para o triênio 2012/2015,
legalmente investidos de suas funções conforme preceitua o artigo 34 do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – SINDIELETRO-MG, reunidos na sede social do sindicato, sito à
Rua Mucuri, nº 271 – Bairro Floresta – Belo Horizonte - MG, aos doze dias do mês de Novembro do ano de dois
mil e treze, tendo examinado minuciosamente as peças do Processo de Prestação de Contas do ano de 2012 (dois
mil e Doze), diante das documentações apresentadas e após análise minuciosa das peças contábeis e relatórios, na
desicumbência de suas atribuições, declaram que as mesmas tecnicamente estão corretas e atendem as disposições
legais, emitindo, conseqüentemente, parecer favorável a que sejam aprovadas pela Assembléia Geral.
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2013.
Eugenio Canuto de Paula

-

Salim Gomes de Araújo

-

Edy Pinheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do SINDIELETRO-MG, eleitos para o triênio 2012/2015, legalmente investidos de suas funções conforme preceitua o artigo 34 do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria Energética de Minas Gerais – SINDIELETRO-MG, reunidos na sede social do sindicato, sito à Rua
Mucuri, nº 271 – Bairro Floresta – Belo Horizonte - MG, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e Quatorze, tendo examinado minuciosamente as peças do Processo de Prestação de Contas do ano de
2013 (dois mil e Treze), diante das documentações apresentadas e após análise minuciosa das peças contábeis e relatórios, na desicumbência de suas atribuições, declaram que as mesmas tecnicamente estão corretas e atendem as
disposições legais, emitindo, conseqüentemente, parecer favorável a que sejam aprovadas pela Assembléia Geral.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2014.
Eugenio Canuto de Paula

-

Salim Gomes de Araújo

-

Edy Pinheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do SINDIELETRO-MG, eleitos para o triênio 2012/2015,
legalmente investidos de suas funções conforme preceitua o artigo 34 do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – SINDIELETRO-MG, reunidos na sede social do sindicato, sito à
Rua Mucuri, nº 271 – Bairro Floresta – Belo Horizonte - MG, aos Quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois
mil e Quinze, tendo examinado minuciosamente as peças do Processo de Prestação de Contas do ano de 2014
(dois mil e Quatorze), diante das documentações apresentadas e após análise minuciosa das peças contábeis e relatórios, na desicumbência de suas atribuições, declaram que as mesmas tecnicamente estão corretas e atendem as
disposições legais, emitindo, conseqüentemente, parecer favorável a que sejam aprovadas pela Assembléia Geral.
Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2015.
Eugenio Canuto de Paula

-
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Salim Gomes de Araújo

-

Edy Pinheiro

