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Assembleia de
Prestação de Contas

Convocamos a 
todos os Servi-
dores Públicos 

Municipais de Coronel 
Fabriciano, associa-
dos ao SINTMCELF, 
para a Assembleia de 
Prestação de Contas 
do ano de 2020 e Pre-
visão Orçamentária 
para o ano de 2022, 
que será realizada no 
Auditório do Sinttrocel 
localizado na Rua Boa 
Vista, 147, Centro de 

Cel. Fabriciano, no dia 
16 de dezembro de 
2021, às 17h:30 min.

Servidor/a participe da 
Assembleia!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação, o Sindicato dos Tra-
balhadores no Serviço Público Municipal de Coronel Fabri-
ciano - SINTMCELF, CONVOCA a todos os associados em 
pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16 de 
dezembro de 2021 (quinta-feira), às 17 horas (dezessete ho-
ras), em Primeira convocação e às 17h:30 (dezessete horas 
e trinta minutos) em Segunda convocação, com qualquer 
número de associados presentes, no Auditório do Sindicato 
Sinttrocel localizado na Rua Boa Vista, 147, Centro de Co-
ronel Fabriciano/MG, para deliberar sobre a prestação de 
contas do ano de 2020; previsão orçamentária para o ano 
de 2022; e, deliberações consequentes.

Coronel Fabriciano, 15 de dezembro de 2021

Sirlene Vaz de Moura Silva
Presidente

Natal é tem-
po de refletir 
sobre o nas-

cimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo 
não só como anúncio 
da boa nova, mas 
como acreditar na 
construção de um 
mundo justo, fraterno 
e humano.
     
Parafraseando Martin 
Luther King, “Tal-
vez não tenhamos 
conseguido fazer 
o melhor, mas lu-
tamos para que o 
melhor fosse feito. 

Não somos o que 
deveríamos ser, não 
somos o que iremos 
ser, mas Graças a 
Deus, não somos o 
que éramos”.

Seremos sempre a 
FAMÍLIA SINTMCELF 
que luta em busca de 
melhores condições 
de vida e de trabalho.
     
Desejamos a todos e 
todas uma renovação 
de energia positiva, 
fortalecimento da fé e 
a crença que melho-
res dias virão.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Desejamos a todos os Servidores Públicos 
Municipais de Cel. Fabriciano e familiares 

um Feliz Natal e um 2022 
repleto de realizações.

Boas Festas


