
PARECER FINAL DO CONSELHO FISCAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

As análises da prestação de contas do exercício de 2021 foram realizadas durante os
meses de fevereiro e março de 2022. Essa análise contemplou a conferência dos
balancetes mensais apresentados pela tesouraria. Foram solicitados alguns
esclarecimentos e correções em relação a alguns itens desses balancetes. Após as
devidas correções e análise minuciosa da DRE - Demonstração do Resultado do
Exercício, este conselho considera aprovada a prestação de contas anual do exercício
de 2021, e apresenta as seguintes sugestões para otimizar este processo:

1. Que a planilha financeira do mês corrente seja apresentada ao Conselho até no
máximo dia 15 do mês posterior. Isto possibilitará uma análise em tempo real da
situação financeira do sindicato, o que poderá orientar com mais precisão as ações a
serem implementadas pela diretoria.

2. Um dos gastos mensais recorrentes é o pagamento de locação de impressora no
valor de R$220,00, perfazendo um custo anual de R$2.640,00. O Conselho Fiscal
sugere uma pesquisa de preços visando a possível aquisição de uma impressora para
o sindicato, se isso indicar redução de gastos.

3. Um dos esclarecimentos solicitados foi quanto ao pagamento mensal de dois
provedores de internet. Ficou esclarecido que “Consta pagamento de internet na fatura
da Vivo, em baixa velocidade, e da Copel Telecom, pois quando decidimos contratar a
Copel Telecom para atender de forma mais eficiente as necessidades do SATED/PR,
entramos em contato com a operadora VIVO, para solicitar o cancelamento da internet.
Recebemos a informação de que não era possível, pois o plano tinha sido alterado pela
gestão anterior e a fidelidade ao novo plano contratado era de 24 meses”. Este
conselho sugere que seja divulgada a data de encerramento do referido contrato a ser
finalizado.

Curitiba, 29 de março de 2022.
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