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Aos 5 dias do mês de novembro de 2019, às 18:00 horas, em segunda chamada, atenden  
Edital de Convocação de 29 cie outubro de 2019, nesta cidade, Rua da Cidadania Mt:Ittr:Pcleme "'21"z  
Curitiba, Localizado na Praça Rui Barbosa, Centro, Curitiba, Paraná, CEP 82590-300, reuniram-se 

os associados do SINDACS/12 1 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO 
ESTADO DO PARANÁ, e assinados na relação de presenças anexa, nos termos do estatuto em 

vigor, para deliberarem quanto a: I) Prestação e Aprovação de Contas; II) Apresentação de 

alteração do Estatuto do SINDACS; III) Aprovação de venda do automóvel do SINDACS; IV) 

Assuntos Gerais. Para presidir Os trabalhos foi indicada por aclamação a Sra. ONDNA RODRIGUES 
DE MACEDO, que escolheu a 'Mim RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO, para secretariá-la. Com  a 
palavra a Senhor Presidente; deu boas vindas aos filiados presentes e aos demais Agentes 

Comunitários de Saúde que compareceram à assembleia. Após a leitura do edital as discussões 

foram iniciadas pelo item 1. drestação e aprovação das contas: foram citadas as despesas e a 
situação em que foi encontrada a administração no SINDACS em 19de outubro de 2018, quando 

assumiu a nova diretoria. Foral elencados a as faltas dos livros caixa de 2014, 2015, 2017 e 2018, 

débitos com o contator, inte4let, telefone, anúncio em jornal, CNPJ do sindicato bloqueado em 

razão da falta de apresentaçã de declarações para a Receita Federal, Conta Bancária Bloqueada 

em razão o bloqueio do CNPJ, multas e débitos do automóvel do SINDACS que ultrapassam cinco 

mil reais. Ainda se apresentou o número de filiados, 100, no total, divididos em três cidades. Ao 

final do ano de 2018, o salto financeiro foi negativo, no valor de R$4.191,98 (quatro mil cento e 

noventa e um reais e noventa e oito centavos). A continuidade do sindicato só foi possível pelo 

trabalho e pelo sacrifício peSsoal da diretoria recém-eleita. Foram citados alguns eventos no 

período e atividades realizadas pelo SINDACS. As contas de outubro/2018 a junho/2019 foram 

colocadas em votação todos aprovaram. Item 2. Apresentação de alteração do Estatuto do 
SINDACS: apresentada a noa versão do estatuto do SINDACS, mais adequado a realidade dos 

agentes comunitários de Saúde, diretoria e representação estadual. As cláusulas foram 

compiladas em capítulos proiNios eis que o anterior era muito confuso. Ainda, a exemplo do que 

acontece em outros estadosjoi incluída a categoria dos Agentes Comunitários de Endemias, cuja 

regularização da representaão será feita também no Ministério do Trabalho e da Justiça. Posto 

em votação todos aprovaran as alterações propostas. 3. Aprovação de venda do automóvel do 
SINDACS: apresentados os débitos do veículo e tendo em vista seu atual estado de conservação, 

com pneus carecas, motor,I 
e lataria com avarias, falta de macaco e espete, e o custo de 

manutenção, a proposta é dá venda do veículo, para o pagamento dos débitos. Posto em votação 

todos os presentes aprovaram a alienação do bem. 4. Assuntos Gerais: o Dr. Rafael fez relatório 

sobre os processos judiciais envolvendo o SINDACS em todo o Estado e informou a necessidade 

I, 
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de tomada de medidas judiciai em face da Prefeitura de Curitiba, que se nega a discussão ou 

concessão de pedidos realizado's no acordo coletivo. Passando a palavra para quem quisesse se 
I 

manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, a Presidente 

agradeceu a presença de todose deu por encerrada a presente assembleia geral, determinando 

a mim, que servi como secretário, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos 

órgãos públicos competentes Ipara surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente segue 

assinada por mim e pela Presidente e relação de present 	anexo. 

'Curitiba, 5 de 
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EDITAL DE CO COVAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O SINDACS/PR - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO 

ESTADO DO PARANÁ, por sua presidente, no uso das atribuições que lhe conferem o 

Estatuto Sindical e a legislaJM vigente, convoca todos os trabalhadores sindicalizados da 

categoria dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Paraná, a participarem de 

Assembleia Geral Ordinária que se realizará na próxima terça-feira, 5  de novembro de 

2019, às 17:30h, em prime ra convocação, e às 18:00h, em segunda convocação, no 

auditório da Rua da Cidadania Matriz de Curitiba, Localizado na Praça Rui Barbosa, 

Centro, Curitiba, Paraná, CEP 82590-300, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 

dia: I) Prestação e Aprovação de Contas; II) Apresentação de alteração do Estatuto do 

SINDACS; III) Aprovação de venda do automóvel do SINDACS; IV) Assuntos Gerais. 

Curitiba, 29 d 	ubro de 2019. 

Ondna Rodrig s de Macedo 

Presidente SIN ACS/PR 
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