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Memorando n° 05/2018-SG – Gestão 2016–2019 
 
De: Direção Estadual. 
PARA: Conselho Fiscal.  
Assunto: Encaminha relatórios para análise das contas do exercício 2017 para análise e emissão 
de parecer. 
 
 
Em atendimento às disposições estatutárias encaminhamos ao Conselho Fiscal, o relatório das 
atividades e os demonstrativos contábeis referentes ao exercício financeiro de 2017, contidos 
no memorando nº 04/2018, os quais serão objetos de apreciação por ocasião da AGO - 
Assembleia Geral Ordinária (Encontro Estadual) do Sindiseab conforme memorando nº 03/2018. 
  
Orientações gerais: 
1) Por uma questão de responsabilidade ambiental a Gestão 2016-2019, reduziu o material 
impresso. Todos os relatórios e demonstrações contábeis encontram-se linkados no 
memorando nº 04/2018, ficando a critério de cada um a impressão. Para acessar o memorando 
04/2018, clique aqui; 
 
2) Em consonância com o cronograma de atividades ordinárias estabelecido pela Direção 
Estadual, conforme ata registrada em cartório, conforme de praxe, e cronograma enviado aos 
órgãos que programam as liberações de nossos dirigentes com base na informação, o dia 
previsto para a reunião dos membros do Conselho Fiscal é 05 de abril de 2018, na sede do 
SINDISEAB, em Curitiba. Para ver o memorando 03/2018 com o cronograma clique aqui; 
 
3) Uma vez que estão lançados contabilizados os documentos, é vedado à Direção Estadual, 
Conselho Fiscal, funcionário ou sindicalizado fazer cópia dos comprovantes de receitas e 
despesas, conforme instruído no Curso de Formação de Contas.  Toda a análise desses 
documentos será feita na sede do SINDISEAB. As cópias dos relatórios e demonstrativos são 
possíveis e já estão todas disponíveis no memorando 04/2018 e no site do SINDISEAB; 
 
4) No dia 05 de abril, das 8h às 12h, e das 14 às 17h, estarão disponíveis para análise e emissão 
do parecer: 

 os originais dos demonstrativos mensais das prestações de contas, assinado pelo contador; 

 os originais dos comprovantes de receitas e despesas; 

 o original do demonstrativo do resultado do exercício, assinado pelo contador; 

 o original do balanço patrimonial, assinado pelo contador e pelo representante legal do 
SINDISEAB; 

 O representante legal do SINDISEAB, acompanhado de um único funcionário, para auxiliar, 
permanecerá na sede do SINDISEAB, para, se e quando for o caso, prestar todos e quaisquer 
esclarecimentos ao Conselho Fiscal. 
 

http://www.sindiseab.org.br/uploads/download/Memorando%2004-2018_Encontro_Estadual%2006.04.2018.pdf
http://www.sindiseab.org.br/uploads/download/Memorando%2003-2018_Encontro_Estadual%2006.04.2018.pdf
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3) Por fim, tendo em vista a importância, o caráter técnico, legal, isento, e estritamente 
estatutário que se reveste o trabalho do Conselho Fiscal, informamos que, de acordo com o 
Estatuto e a ata de eleição e posse, os trabalhos devem ser organizados e realizados observando 
a ordem dos titulares, quais sejam: Presidente: Valdinei Rodrigues da Silva (IAP Ivaiporã) - CPF: 
539.652.309-30; Relator: Ronie Von Ramos de Assis (ADAPAR Jandaia do Sul) - CPF: 
017.170.037-61; Membro efetivo: Maria Auxiliadora Fernandes (BPP Curitiba) - CPF: 
185.194.589-04.  

 Será solicitada pela Direção Estadual a liberação, aos órgãos da base, do primeiro suplente 
Valmir Faustino de Souza (ADAPAR Maringá) - CPF: 496.979.179-53, que deverá ficar disponível 
na sede do SINDISEAB para, havendo a falta de algum dos titulares, possa suprir a vacância nos 
termos do Estatuto Social. 
  
Cumpra-se! 
 
Curitiba, 14 de março de 2018. 

 
Donizétti Aparecido Rosa da Silva 

Presidente do SINDISEAB 

Gestão 2016-2019 

 


