
 
 

 

 

 
 

 

 

Eleições Funcorsan – Conselhos Deliberativo e Fiscal 

 

Iniciam na próxima segunda-feira (16/11), as eleições para eleger os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e 

respectivos suplentes, da Fundação Corsan. Poderão votar nessa eleição todos os participantes ativos da Fundação bem 

como os assistidos. A votação será totalmente virtual e ocorrerá até o dia 25 de novembro.  

 

Como votar?  

 

Será enviada uma senha por SMS e E-mail para os participantes e assistidos que deverão acessar o site: 

(https://funcorsan.sinqia.com.br/). Ao acessar, os mesmos deverão preencher com o CPF e a senha enviada. Após 

confirmar os dados solicitados pelo sistema, o eleitor deverá cadastrar uma nova senha.  

 

Abaixo você confere um vídeo explicativo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLaDhw2Dnu0&feature=youtu.be 

 

O Conselho Deliberativo (CD), órgão máximo de deliberação da Fundação, é o responsável pela definição da política 

geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios.  

 

Mais detalhes acesse o site:                                                

                   

http://www.funcorsan.com.br/index.php?option=conteudo&id=7&Itemid=15&Itemid=15 

 

O Conselho Fiscal (CF) é o órgão de fiscalização, cabendo-lhe prezar pela sua gestão econômico-financeira, pelos 

controles internos e registros contábeis. Mais detalhes acesse o site: 

 

 

Mais detalhes acesse o site:                                                

 

 

http://www.funcorsan.com.br/index.php?option=conteudo&id=11&Itemid=22 

 

 

A Funcorsan enviará a todos e todas até sexta-feira (13/11), as senhas de acesso para a votação. Qualquer dúvida entre em 

contato com a Funcorsan no telefone: (51) 3216.6000. 

Não fique sem votar, o momento é delicado e precisamos de nossa entidade muito forte.  A força vem da participação 

democrática na escolha de seus representantes! 

 

 

Castro, Osório, Pedrassani & Advogados Associados informam: 

 

Retornamos nosso atendimento presencial desde o dia 9 de novembro de 2020. 

Estão sendo adotadas todas as medidas sanitárias e de distanciamento necessárias para manter a segurança dos clientes e 

da equipe da COP, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel. 

Por isso, os atendimentos devem ser previamente agendados através da nossa central telefônica (51) 3212.7877 e 

ocorrerão de segunda a sexta-feira, no horário das 10:00 às 16:00 horas. 
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Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

      Água... 
É um bem de todos. 
Não pode ter dono! 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 
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