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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2021 DO SINDICATO DOS 1 

PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA-SINPSI-SC. Aos vinte e oito dias do mês 2 

de junho do anos de dois mil de vinte e dois (terça-feira), às 19:00hs em primeira chamada e 3 

19:30hs  em segunda e última chamada deu-se início à Assembleia Geral de Prestação de Contas 4 

do ano de 2021 em formato virtual link: https://meet.google.com/yxj-yqjh-5 

xrc?hs=122&authuser=0 para deliberar a seguinte pauta: 1)Apreciação e Aprovação dos Balanço 6 

Patrimonial de 2021 e Prestação de Contas de 2021; 2)Relatório de Atividades da Gestão 2017-21. 7 

A presidente Vânia Maria Machado abriu os trabalhos da Assembleia que contou com a presença 8 

dos seguintes diretores do sindicato: Nádia Frizzo; Soraia Ap. Araújo; Beatriz Molinos; Nathalia Mª 9 

Souza Rocha e Beatriz Fuzetto. A Presidente apresentou o Balanço Patrimonial e outros 10 

documentos contábeis referentes a prestação de Contas ( Balancete  e demonstrativo do 11 

Resultado do exercício em 31/12/2021). Vânia observou que será necessário corrigir uma 12 

informação no Demonstrativo no que se refere a Contribuição Negocial que não verdade nunca 13 

nem receita nem devolução, sendo referente à Contribuição Associativa que de fato ocorreu 14 

devolução por pagamento em duplicidade. Destacou os valores da receita de 2021 no montante 15 

de R$88.935,57 e de despesas de R$82.043,54. Gerou um Patrimônio social de R$41.919,75. 16 

Superávit no exercício de R$ 38.650,46.  Prestou outros esclarecimentos e colocou em votação 17 

sendo aprovado por todos os presentes. Informado ainda que o Conselho fiscal analisou os livros 18 

caixas mensais e emitiu um Parecer assinado pelo Psicólogo Erich Max Karing. Em seguida 19 

apresentou o Relatório de Gestão 2017 até 2021. Estes documentos serão publicados no site do 20 

sindicato para conhecimento dos psicólogos que compõe o quadro associativo   e outros não 21 

associados. 22 

Nada mais havendo a tratar a presidente que lavou a presente ata deu por encerrada a 23 

assembleia. 24 

 25 

Vânia Maria Machado 26 

Presidente   27 
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