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Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Agentes Comunitários de 
Saúde Realizada em 26 de novembro de 2018. 

 
 
Aos 26 dias do mês de novembro de 2018, nas dependências da CSB, na Rua Dr. Pamphilo 
D'Assumpção, 505, Rebouças, Curitiba, Paraná, CEP 80220-040, em segunda convocação, 
às 18:00 horas, na presença dos associados que assinaram a lista de presença a qual fica 
integrando a presente ata, realizou-se assembleia geral extraordinária. Comunicados os 
filiados e demais integrantes da categoria mediante Edital publicado no Diário da 
Indústria e Comércio de 22 de novembro de 2018, nos termos do Estatuto do SINDACS-
PR. Eleito Presidente da Assembleia o Sr. Rafael Oliveira de Carvalho, e como secretário 
coube a mim, Ricardo Stadnik Junior. Após leitura do Edital as discussões são iniciadas 
pelo Item 1. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: Após fazer uma explanação sobre o assunto, 
tendo a contribuição sindical como forma legal de garantir a atividade do Sindicato e a 
representatividade da categoria, colocada em votação, foi aprovada por UNANIMIDADE, 
a contribuição sindical para todos os trabalhadores da categoria, filiados ou não ao 
Sindicato. Aqueles que optarem por não realizar a contribuição deverão informar ao 
Sindicato, por escrito, com carta de aviso de recebimento, ou protocolada diretamente 
na sede do SINDACS-PR. Item 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA NOVA DIRETORIA: foi 
apresentada aos presentes a diretoria que tomou posse em 1º de outubro de 2018, bem 
como prestação de contas relativa a situação encontrada dentro do Sindicato, como 
multas de trânsito e tributos não pagos pela diretoria anterior no valor de R$5.000,00 
(cinco mil reais), débitos com fornecedores, pendências perante a Receita Federal cujas 
multas ainda estão sendo apuradas pela contabilidade, o que culminou na inativação do 
CNPJ do Sindicato e bloqueio da conta bancária, na impossibilidade de receber os valores 
referentes a novas filiações, em prejuízo de toda a categoria. Informada a falta dos livros 
contábeis de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Foram relatadas as medidas tomadas a fim 
de regularizar a situação e futura responsabilização da diretoria anterior pelos prejuízos 
causados. Informado o número de filiados, sendo 155 filiados no Estado, divididos nos 
seguintes municípios: Curitiba com 31 filiados, Quatro Barras com 37 filiados, Araucária 
com 42 filiados, Lapa com 22 filiados, Contenda com 23 filiados. Apresentado o novo site 
do sindicato, www.sindacspr.org.br, que será o canal oficial de comunicação do Sindicato 
com a categoria. Apresentada a proposta de acordo coletivo protocolada para os 
Municípios de Curitiba, Lapa e Contenda, todos ao aguardo de resposta da Administração 
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Pública. Também constou que no último dia 20/11/2018 houve a plenária dos 
trabalhadores da saúde de Curitiba onde o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde 
do Estado do Paraná (Sindacs-PR) conseguiu 2 vagas para a Conferencia Municipal de 
2019. Também na data de hoje dia 26/11/2018 houve uma audiência no processo em que 
se busca o reestabelecimento do benefício da insalubridade aos ACS, e agora aguarda a 
designação de perícia. Item 3. ACORDO NAS AÇÕES COLETIVAS: Informado que o 
SINDACS-PR e o IPCC chegaram a uma composição para recebimento das verbas 
rescisórias. Os trabalhadores que fizeram a transição para o Município de Curitiba 
receberão as verbas rescisórias. Esse valor será pago com um dinheiro que já está 
depositado em Juízo, em razão de uma multa do FAT. Ainda será pleiteada a conversão 
do pedido de demissão para demissão sem justa causa, com liberação do FGTS. Aqueles 
que não fizeram a transição terão direito ao recebimento da multa dos 40% do FGTS, que 
será paga quando da venda de um terreno do IPCC, que será dado em garantia no 
processo. O prazo para a venda e pagamento foi fixado em 6 (seis) meses. O acordo será 
firmado na primeira semana de dezembro, para tentativa de recebimento das verbas 
rescisórias até o dia 20 de dezembro, antes do recesso forense. Acaso não sejam liberados 
os alvarás em tempo, o pagamento ficará somente para Janeiro de 2019. Foi ressaltado 
que o acordo abrangerá todos os Agentes Comunitários que integram a ação coletiva. 
Aqueles que já contam com assessoria jurídica particular e ações individuais deverão 
informar aos seus advogados os recebimentos e prosseguirão com as ações em relação 
aos demais pedidos que não são objeto da ação coletiva. Ainda se ressaltou que os 
honorários advocatícios daqueles profissionais são de única responsabilidade do agente 
que contratou os serviços. Questionados, os trabalhadores aprovaram por unanimidade 
o modelo de acordo proposto. Item 4. ASSUNTOS GERAIS: Nada mais constando na pauta 
a ser discutido é encerrada a assembleia, às 19:30h. 
 
 
 
Rafael Oliveira de Carvalho   Ricardo Stadnik Junior   
Presidente      Secretário 


