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Ata de Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Servidores do Departamento de

Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro - SSDPFRJ, realizada no dia 28 de maio de

2015, às 12h30min em primeira convocação, 13hOOmin em segunda e última convocação,

com a maioria dos presentes, conforme edital publicado no Jornal O DIA de 24 de maio

de 2015, realizada no Auditório do SSDPF/RJ "Sebastião António de Miranda", situado

na Avenida Venezuela, n°. 3-8° andar, Praça Mauá - Centro/RJ, com a seguinte ordem

do dia: a) Julgar relatório do ano de 2014, com a prestação de contas e apreciação dos

respectivos documentos; b) Deliberar sobre a proposta orçamentaria de receita e despesa,

para o exercício de 2015; c) Assuntos Gerais pertinentes à ordem do dia. O Presidente do

Sindicato André Luís de Sampaio Vaz de Mello deu por aberta a Assembleia, lendo o

edital de convocação, posteriormente solicitou, de acordo com o art. 35 do Estatuto do

Sindicato, que o Presidente do Conselho Fiscal, sindicalizado Jorge Luiz Gordon Martins,

assumisse a Presidência, sendo secretariado pela Secretaria Geral do sindicato Leila

Freitas Soares. O Presidente da Assembleia Martins deu por iniciada a AGO, lembrando

que apesar do Conselho Fiscal não ter ficado os 03 (três) anos Estatutários, atuaram de

forma ativa, onde deram início ao levantamento das irregular idades que estavam

acontecendo no Sindicato, culminando com a Perda dos mandatos da ex-Presidência

Valéria e o ex-Tesoureiro Dagoberto, ficará fiscalizando a Gestão atual até 22 de julho do

corrente ano, data das eleições. O Presidente da Assembleia Martins, leu o parecer do

Conselho Fiscal, que vai anexado a presente ata. O presidente Martins deu a palavra para

o Presidente em Exercício do Sindicato Vaz de Mello que explanou acerca da não

assinatura dos livros nas Gestões do Alencar e Termo. O Presidente Vaz de Mello disse

da dificuldade que o Sindicato teve com a parte contábil, pois os livros contábeis não

estão registrados desde o segundo semestre de 2004, fato que impede o registro dos

novos livros no RCPJ. Foi solicitado pela Assembleia que se consignasse que a Diretoria

Atual deveria requerer ainda na sua gestão, um parecer técnico do contador, acerca do

assunto para viabilizar o registro no RCPJ. O presidente da Assembleia Martins colocou

para a Assembleia se alguém tinha alguma dúvida acerca do parecer lido. O Associado

Thomaz pediu a palavra para perguntar por que não é apresentado o balancete mensal,

pois se os mesmos fossem apresentados, poderíamos já ter solicitado AGE, desde á época

da Valéria. O Presidente da mesa disse que passava esta pergunta para a Administração.
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O Presidente do sindicato Vaz de Mello disse que no período antes de agosto/2013, não

tínhamos acesso a nada. Tivemos problemas com os contadores anteriores, foram 03

mudanças de contadores. Para se colocar no site ainda não tivemos a oportunidade de

providenciar uma plataforma no site, colocando uma área restrita. A Secretária Geral

Leila, pediu a palavra dizer que o ideal seria que todos os sindicalizados tivessem

recebido em sua residência os pareceres do Conselho Fiscal, Balanço, Balancete e

Proposta Orçamentaria, ou tivessem acesso no site, para que na Assembleia se tirasse as

dúvidas e que isso fosse uma plataforma pra a futura administração fazer. A Tesoureira

Sandra Moitas também fez um resumo acerca dos valores em caixa (quer seja nas

aplicações financeiras e na conta corrente) de que o sindicato tem na data de hoje, 28

maio de 2015 (R$ 1.283,65 - conta corrente - Santander); (R$ 603.389,75); (R$

91.282,37 - conta corrente - Bco Brasil). O presidente da Assembleia Martins colocou

em votação, o item "a" do edital de convocação, sendo que os sindicalizados aprovaram,

por unanimidade, o Parecer do Conselho Fiscal. Em seguida, passou-se ao item "b",

sendo que o Presidente da Assembleia Martins, estatutariamente começou a ler a proposta

do Orçamento apresentado pela Diretoria para 2015. As dúvidas foram sendo dirimidas

pela Diretoria. O Presidente da Assembleia Martins colocou o item "b", do edital em

votação a proposta orçamentaria, sendo aprovada por unanimidade dos presentes.

Passado ao item assuntos gerais foi sugerido pelo sindicalizado Melo, que a Diretoria na

medida do possível faça com que a documentação, seja Balancete, balanço, Proposta

Orçamentaria, esteja no site do Sindicato, em uma área restrita. Fazem parte desta ATA

os seguintes documentos: Parecer do Conselho Fiscal, Previsão Orçamentaria para o ano

seguinte. Cumprindo o Edital de Convocação foi a Assembleia encerrada às 14h45min,

sendo lavrado a presente Ata que vai assinada por mim, LEILA FREITAS SOARES,

secretária, e também pelo Presidente dos trabalhos, JORGE LUÍS GORDON MARTINS.

JORGE

Presidente da Assembleia

LEÍLA FREITAS SOARES

Secretária da Assembleia
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