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Ata da Terceira Assembleia Geral, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 

Universidade Federal de Itajubá (Sintunifei), realizada aos doze dias do mês de abril de 

dois mil e dezoito, no Auditório Professor Luiz Goulart de Azevedo (Auditório/BIM), 

campus Itajubá; observando que não foi possível a vídeo conferência com o campus  de 

Itabira, com início às 14h00min (quinze horas) com a seguinte pauta única: prestação de 

contas da gestão 2016/2017. A Mesa Diretora dessa Assembleia-Geral foi composta 

por: Emerson Luciano dos Santos, Presidente; Edna Carvalho de Azevedo, Vice-

Presidente; Andreia Teixeira, Secretária; Tamirys Meirielle Marques, Suplente 

Secretária e José Airton de Freitas, Tesoureiro. Os demais presentes nesta Assembleia-

Geral são os que assinaram o livro de presença. Compareceu a presente Assembleia-

Geral, o contador do Sintunifei, o Sr. Oranicio F. Silva. Dando início, o presidente 

cumprimentou todos os presentes, e iniciou sua fala destacando a importância da 

prestação de contas por parte da gestão 2016/2017, o que traz transparência ao processo. 

Nesse sentido, considerando que não foi possível a conexão com o campus de Itabira, 

considerando, também, que o Tesoureiro da gestão 2016/2017, o Sr. Marcos Antônio 

Del Ducca não compareceu a assembleia para prestar possíveis esclarecimentos, mesmo 

tendo sido convidado, e considerando, ainda,  o baixo número de filiados presentes, foi 

aberto regime de votação com duas opções: 1. Realizar a prestação de contas naquele 

momento; e, 2.  Adiar a prestação de contas, para que, a mesma seja realizada em 

Assembleia Ordinária a ser convocada pelo Sintunifei. Nesse sentido, por unanimidade, 

foi decido pela Assembleia-Geral que a prestação de contas referente à Gestão 

2016/2017 será realizada em Assembleia ordinária a ser agendada pelo Sintunifei.  
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Depois de efetivada a pauta única conforme previsto no edital de convocação, e findado 

os assuntos, o Presidente deu por encerrada a assembleia. Esta ata, após lida e aprovada, 

segue assinada pelos membros da Diretoria Executiva.   
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