
 

  

 

 

Ata da 1ª Reunião do Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
Federal do Estado de Minas Gerais _ SITRAEMG 

 

 

Ao 1º dia de mês de fevereiro de 2021, às 19h30min, reuniu-se o Conselho Fiscal do 
Sitraemg, em ambiente virtual, com a presença dos conselheiros fiscais Elimara Cardoso Bernardes 
Gaia, Tamisa Gonçalves, Celio Izidoro Rosa e Júlio César da Silva Araújo. Ficou ausente sem 
justificativa o conselheiro Wallace Coelho Marques. A presidente Elimara nomeou para secretário 
desta reunião o conselheiro Júlio César, ficando este responsável pela elaboração da ata.  

Ficou definido que a cada reunião se faça rodízio na nomeação de secretário. A conselheira 
Tamisa (Tati) argumentou a necessidade de que todas as reuniões deste Conselho, inclusive de 
análise de documentos, sejam feitas de forma virtual tendo em vista o risco das reuniões presenciais 
em razão da pandemia do Coronavirus, com a concordância dos demais. O conselheiro Celio sugeriu 
a divisão de tarefas quando da análise de documentos, bem como a presença do contador. 

O atual Conselho Fiscal solicita que antes do início de seus trabalhos de análise e conferência, 
que o conselho da gestão anterior encerre seus trabalhos com o fechamento das contas de dezembro 
de 2020.  

O Conselho Fiscal solicita que seja providenciado um e-mail institucional do Sitraemg 
específico para uso deste conselho, haja vista as reuniões virtuais. Não obstante, o Conselho pede 
ainda que todas as atas sejam publicadas por meio digital ou outro meio, sendo que os expedientes 
serão encaminhados oportunamente ao funcionário responsável por este Conselho Fiscal. Ficou 
estabelecido que as atas da Diretoria atual serão encaminhadas no grupo de WhatsApp criado para 
este Conselho Fiscal.  

O Conselho deliberou a respeito de assuntos diversos e recomenda que o pagamento de 
reembolsos de despesas dos diretores não seja realizado por ele mesmo, mas por diretor diverso. Este 
Conselho aguarda pela relação de todas as despesas e receitas da Entidade, bem como balancete 
contábil, relação patrimonial, plano orçamentário anual com a prestação do ano anterior. Sendo ainda 
necessário o parecer do Conselho Fiscal da gestão anterior e aprovação das contas por assembleia 
geral. Pede brevidade nesta prestação de contas em assembleia e com parecer do Conselho Fiscal 
conforme determina o Art. 38, em sus incisos e parágrafos  do Estatuto do Sitraemg.  

O Conselho Fiscal solicita uma apresentação das contas atualizadas pelo contador do 
Sitraemg em ambiente virtual para que possam, se possível, iniciar os trabalhos de análise dos 
documentos ainda no mês de fevereiro. As datas das próximas reuniões do Conselho Fiscal serão 
definidas somente após a referida apresentação.  
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O Conselho pede curso de formação on-line para exercício da função conforme determina o 
Art. 37, parágrafo 4º do Estatuto do Sitraemg.  

O Conselho solicita à administração que forneça cópia da última auditoria contábil que tenha 
sido realizada no Sindicato. 

 Encerrou-se a reunião às 20h43min. A ata foi lavrada, disponibilizada aos conselheiros para 
ciência e será assinada oportunamente. 

 
Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
Elimara Cardoso Bernardes Gaia 
 
 
Tamisa Gonçalves 
 
 
Celio Izidoro Rosa 
 
 
Júlio César da Silva Araújo 

Elimara Cardoso Bernardes Gaia (26 de February de 2021 18:39 GMT-3)

Tâmisa Gonçalves (26 de March de 2021 13:31 ADT)

Célio Izidoro Rosa (26 de March de 2021 15:20 ADT)

Júlio César da Silva Araújo (28 de March de 2021 03:50 ADT)
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