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Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do SERGS 

 do ano de 2015 

Referentemente as contas do Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Rio Grande do 

Sul – SERGS – apresentadas nas reuniões do Conselho Fiscal realizadas durante o ano 

de 2015, mais especificamente em reunião realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, 

na sede do SERGS, o Conselho Fiscal faz destacar: 

a) Verificada a existência de um superávit anual no valor de R$1.275.215,18 (hum 
milhão, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e dezoito centavos);  

b) A situação de total adimplemento das contas, que resulta em que a entidade não 

tem dívidas;  

c) Positiva a atuação da diretoria que persiste empreendendo esforços no sentido de 

aumentar a arrecadação da entidade, buscando a composição de débitos de seus 

associado(a)s e empresas que não repassaram desconto assistencial/sindical na forma 

dos acordos/convenções coletivas ou lei, ao mesmo tempo em que mantém ferrenho 

controle sobre as contas mensais a fim de evitar ao máximo o déficit, ou que ocorra 

situação de que a entidade não mantenha suficientes recursos para sua mantenança 

mesmo frente a qualquer adversidade, como já ocorrido no passado com o não 

recebimento de desconto assistencial por um período;  

d) A diretoria executiva manteve as despesas realizadas dentro dos parâmetros 

ditados pelo orçamento aprovado pela categoria em assembleia.  

O comportamento financeiro empreendido e controlado pela diretoria e fiscalizado 

pelo conselho fiscal do SERGS, relativas ao ano de 2015, resguarda o sindicato de 

quaisquer situações desfavoráveis em suas arrecadações, como foi o caso do ano de 

2014, cabendo ressaltar que, como convém e determina o estatuto da entidade, 

submeteu suas contas e documentos a análise do Conselho Fiscal, o qual não se furtou 

em realizar a verificação da contas e documentos apresentados e oferecer 

recomendações sempre que julgou necessário, com vistas a que o comportamento 

financeiro da entidade permanecesse dentro do parâmetros determinados pela 

categoria.  

Conselho Fiscal do SERGS Gestão 2013/2016 – 

Angelina Vargas, Adriana Zilli Giovanella, Fernanda Rocha de Quadros, Sandra 

Stawinski, Sergio A F da Silva e Vera L M Garcia. 

 

 

 


