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ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 
 

1. Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de junho de 2020, às 11h00min, em 

âmbito virtual, através do aplicativo Whatsapp, ante a impossibilidade da reunião 

presencial e da necessidade de distanciamento social, em virtude das orientações para 

frear a disseminação da Covid-19.  

 

2. Convocação e Presença: Convocada a presente Reunião do Conselho Fiscal, na forma 

do Regimento Interno do Sindicato. Presentes os seguintes membros do Conselho 

Fiscal: Sra. Audísia Maria de Lima Jordão (conselheira fiscal suplente), Nikolas 

Henrique Ferreira do Couto Vieira; Sra. Dicléia Maria Freitas Cordeiro Guimarães e 

Sra. Joyce Kleyrilane Benevides Araújo, e a Tesoureira Geral, Sra. Ana Christina Rocha 

de Ataíde.  

 

3. Ordem do Dia: Análise da Prestação de Contas da Gestão do SINDJUD-PE, referente 

ao quarto trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2019 da Gestão 2019/2020 - 

Fortalecer e Avançar.  

 

4. Deliberações: Após amplamente debatida e considerando a análise das prestações de 

contas referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2019, os 

membros do Conselho Fiscal decidiram recomendar a aprovação das contas do quarto 

trimestre, por unanimidade, com as seguintes recomendações e ressalvas: 

 

4.1 Recomendar a atuação do jurídico do Sindicato para notificar a empresa 

EMBRACON, responsável pela contabilidade desta entidade sindical, para 

proceder com o reembolso do valor pago de forma indevida, a título de verbas 

rescisórias, fixando prazo, conforme aprovado pela categoria na Assembleia de 

prestação de contas do primeiro semestre de 2019. 

4.2 Recomendar que as compras realizadas com o “caixinha” devem ser realizadas, 

sempre que possível, em estabelecimentos que emitam cupom fiscal. 
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5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta 

reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.   

 

Recife, 30 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

 


