ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO 2019
Aos 22 (vinte e dois ) dias do mês de junho do ano de 2020 (Dois Mil e vinte ), na
Sede do Sindicato dos empregados no comercio de São Bento do Sul com base
territorial em Rio Negrinho e Campo Alegre /SC, situado à WenzelKalhofer, n 52
sala 04, Centro, às 20h00min (vinte horas), reuniram-se os Conselho Fiscal:
Margarida Julieta Moreira, brasileira, solteira, maior, comerciária, CI 1649.263 SSP/SC,
CPF 621.154.569-04, residente e domiciliado à Rua Tijucas, n° 468 Bairro Progresso,
São Bento do Sul-SC, CEP 89281-151; Conselho Fiscal:Celso Endler, brasileiro,
casado, comerciário, CI 56847211920 - SSP/SC, CPF 000.201.045-96, residente e
domiciliado à Rua AlgustoWunderwald, n° 903, Bairro Progresso, São Bento do Sul-SC,
CEP 89280-580; Conselho Fiscal:Teresinha Isabel Fortecki, brasileira, divorciada,
comerciária, CI 1093752 - SSP/SC, CPF 568. 476.299-91, residente e domiciliado à
Rua Luiz Bollmann, n° 277 Bairro 25 de julho, São Bento do Sul-SC, CEP 89280-253;
integrantes do CONSELHO FISCAL do Sindicato dos Empregados no Comercio
de São Bento do Sul, a fim de deliberar sobre as contas da Entidade no exercício
de 01/01/2019 a 31/12/2019. Dando Inicio aos trabalhos, o Sr. Pedro Amancio
Machado, brasileiro, casado, comerciário, CI 2018535 - SSP/SC, CPF 63843196915,
Residente e domiciliado a Rua AlabertoMalschintzky, n° 1210, Bairro Progresso, São
Bento do Sul-SC, CEP 89.281-189; presidente da entidade fez ampla explanação
sobre a movimentação financeira referente aos exercícios dos anos de 2019. Foi
esclarecido que referente aos anos de 2019, a entidade cumpriu com todos seus
compromissos alguns com atrasos pois com a nova política instituída pelo
governo mudanças na forma de arrecadação e leis trabalhistas o sindicato
teve uma crise financeira sendo obrigado a reduzir custos pela metade para
poder se manter com as portas abertas e atender seus sócios e
contribuintes , as contas a serem apreciadas pelos membros se referem a
movimentação financeira
da mesma pois o Sr. Presidente e o Sr.
TesoureiroEvelton Jose da Rosa Pscheidt, brasileiro, solteiro, maior, comerciário, CI
2.370.795 - SSP/SC,CPF 714.282.169-87, residente e domiciliado à Rua Eduardo
Neidert, n° 572, Bairro Cruzeiro, Rio Negrinho-SC, CEP 89295-000; presentes nos
apresentam todos os balancetes e documentação necessárias pela contabilidade,
No ano de 2019não tivemos arrecadação do imposto sindical indiferente de anos
anteriores pois o mesmo com a reforma trabalhista ficou desobrigado de ser pago.
Existem aproximadamente 2.500 (duas mil e quinhentas) empresas, sendo umas 1000
de grande porte e o restante de pequeno a médio porte. Sendo que no ano de 2019os
comerciários ativosnão aderiram a essa espécie de contribuição, conforme relatório
anexo, o que comprova a não espontaneidade na adesão a esse sistema contributivo.Os
contribuintes são em torno de 40 % da categoria. Gerando assistência médica, 1200
consultas médicas e 3000 exames médicos, gerando o custo de 140,000(cento e
quarenta mil reais) por ano. Os recursos dessa contribuição são utilizados também para
outros benefícios, tais como: manutenção da entidade e toda sua parte funcional jurídica
da entidade que
mantem sede em
São Sento e posto de atendimento emRio
Negrinho. Após o debate e informações , os membros do conselho fiscal
efetuaram as conferencias dos documentos do exercícios 2019 , questionaram
sobre assuntos diversos e duvidas referente ao exercício podemos dizer que não
a quaisquer abuso de competência financeira nas contas o que se arrecada e
investido na própria entidade e com assistência aos
comerciários, e com
fundamento estatutários os conselheiros presentes por votação unânime de votos,
aprovam as contas e a movimentação financeira dos exercícios de 2019 sem
ressalvas . Recomendando total aprovação pela assembleia da categoria. Não
havendo mais assunto a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente

ata que, lida e aprovada, vem assinada pelo (a) Presidente e pelos Conselheiros e
tesoureiro.São Bento do Sul, 22 de junho 2020.
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