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O CONSELHO FISCAL REUNIDO EM 10 DE FEVEREIRO DE 

2010 COM A DIRETORIA EXECUTIVA, APÓS ANÁLISE DAS 

CONTAS DO SINTSEP-GO REFERENTES AOS MESES DE 

JULHO a DEZEMBRO/2009, CONCLUIU POR SUGERIR OS 

SEGUINTES ESCLARECIMENTOS: 

 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, no Auditório do SINTSEP-GO, às 16:30h, por 

solicitação do Conselho Fiscal que no período de 8 (oito) dias esteve examinando as prestações de 

contas do SINTSEP-GO relativas ao período de julho a dezembro de 2010, o mesmo composto pela 

conselheira Deuselene Ramos de Morais e João Gomes da Silva, se reuniu com a Diretoria Executiva 

formada nesta ocasião por seu Presidente Ademar Rodrigues, Secretário Geral Vicente Ribeiro e os 

diretores Márcia Jorge e Fátima Maria de Deus, com o objetivo de expor o resultado da análise e exame 

que fez. Nesta oportunidade, após detalhados esclarecimentos e procedimentos que os membros do 

Conselho Fiscal executaram, inclusive esclarecendo que estiveram no Escritório de Contabilidade 

responsável pela elaboração de balanços, demonstrativos e balancetes, foi dado como corretos os 

procedimentos das comprovações das despesas e aprovadas inteiramente as prestações de contas de 

julho a dezembro de 2009, aptos a serem levados à Assembléia Geral recomendando a aprovação na 

forma prevista no seu Estatuto. Nesta oportunidade, o Conselho Fiscal, procedeu as recomendações 

que normalmente é de praxe fazer, conforme segue: Recomendação 1: Que se observe nas aquisições 

de bens materiais o lançamento do valor total do bem para integralização no patrimônio e o 

lançamento das despesas no passivo (pagamento de parcelas) . E, como nada mais havia a ser 

tratado, eu, Deuselene Ramos de Morais, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos 

demais presentes. Goiânia-Goiás, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dez (10-02-2010). 
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