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ATA DA RssrrúelÉrA GERAL oRorlÁRra eARA pREsraçÃo DE coNTAs DE 2017 Do stNDtcATo
oos psrcót-ocos Do EsrADo DE SANTA cATARTNA-srNpsr-sc, REALTZADA EM TRTNTA DE JUNHo
DE DOIS MIL E DEZOITO. Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezoito, no auditório da
FECESConde o S|NPS|SCtem sua sede sito à Avenida Mauro Ramos, 1.624no Centro, àstreze horas
em segunda e última chamada, teve início a Assembleía Geral Ordinária com a presença da
Presidente do Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina, Psicóloga Sandra Lúcia Vítorino, da
Tesoureira Sabrina Guidi Valverde e da Secretária Geral Vânia Maria Machado que coordenaram s

trabalhos tendo a presença de outros diretores, conforme lista de presença em anexo, para

deliberar a seguinte pauta:Balanço Patrimonial e Prestação de contas de 2017; Relatório de
Atividades. Os Diretores refletem sobre a ausência de associados mesmo tendo sido amplamente
divulgado. Se perguntam por que a falta de interesse de participar desta atividade. Mas concluem
que a ausência pode ser pelo dia e horário definido ( sábado à tarde). A Presidente Sandra
esclarece que foi realizado o encaminhamento para publicação do Edital de Convocação da
assembleia no JORNAL HORA para o dia onze de junho de dois mil e dezoito. No entanto, houve um
erro por parte deste jornal que não publicou o edital. A identificação do erro não permitiu tempo
hábil de fazer a publicação com 05 dias de antecedência conforme previsto no estatuto. No

entanto, o Edital foi amplamente divulgado nos meios de comunicação do Sindicato podendo ser
verificado no site, na página do facebook e nos Boletins Eletrônicos enviados. Dando inícío aos
trabalhos, a presidente Sandra cumprimentou e agradeceu a presença de todos os presentes e
passou a palavra para aTesoureira Sabrina G Valverde quefezexposiçãodo Balanço de2017 sendo
apresentado os seguintes dados: o sindícato teve a arrecadação de recursos na ordem de RS

113.588,69; Sendo executado o montante de R$ 82.886,85 em despesas conforme descrítas no
demonstrativo. O resultado final de 2O17 foi um Superávit de RS 30.701,84. O SINPSISC terminou
o ano de 2016 com o ATIVO CIRCUTANTE de RS 53.607,50. Depositados na Caixa Econômica
Federal - C/C 3.088-7. Após exposição do Balanço, a tesoureira informou sobre o Parecer do
Conselho Fiscal que aprovou as contas de2OL7, conforme a Ata do Conselho tiscal do dia cinco de
maio de dois mil e dezoito. A Presidente passou a palavra para a Secretária Geral que apresentou o
Relatório de atividades da Gestão anterior 2O14-L7, onde constam atividades: Reuniões de
Direção; Assembleias Gerais ordinárias; Participação em eventos e atividades; Representação em
conselhos e entidades; Estrutura do sindicato e Ações Administrativas e eleições em 2017 . Estas

atividades encontram-se em detalhes no anexo esta Ata. Foi colocado aos presentes que os
documentos serão publicados no site: e também será informado em nosso
próximo boletim informativo eletrônico o acesso aos documentos inclusive desta ata. Dessa forma
foram aprovados o Balanço e a prestação de contas de 2Ot7 bem como o Relatório De Atividades
da gestão 2014-17. A Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a Assembleia. Nada mais
havendo a relatar, assina a presente ata a Secretária Geral do SinPsi-SC.
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Vânia Maria Machado
Secretária Geral

www.sinpsisc.org.br

Endereço: Av. Mauro Ramos,1624
Centro - CEP: 88020-304(Ed. FECESC) - Florianópolis - SC

CNPJ. : 10.537.49410001-00
FonelFax: (48) 3365-7387 ou 3365-7245
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