ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016, RIBEIRÃO PRETO – SP.
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezesseis, às nove horas e trinta minutos (09h30min), em segunda
e última convocação, de acordo com o disposto no Estatuto
Social da entidade, realizou-se Assembleia Geral Ordinária do
Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado
de São Paulo – SINDIPEDRAS, na Rua Barão do Amazonas, 788 Centro, Ribeirão Preto, SP, para tratar dos seguintes assuntos em
pauta, conforme Edital de Convocação: 1.) Aprovação das
despesas e do balanço patrimonial referente ao exercício de
2015; 2.) Aprovação do orçamento para 2016; 3.) Outros assuntos
de interesse geral. Circulada lista de presença anexa, iniciou-se a
assembleia. A mesa diretora foi composta pelo Vice-presidente
do Sindipedras, Antero Saraiva Junior que presidiu os trabalhos.
Inicia agradecendo a presença de todos e em seguida passa a
palavra ao Camilo para que apresente o balanço patrimonial da
entidade e as despesas, exercício 2015, destacando que as
mesas

foram

Conselho
Colocando

devidamente

Fiscal.
para

Prestou

analisadas
os

aprovação,

e

aprovadas

pelo

esclarecimentos

necessários.

as

o

despesas

e

balanço

patrimonial, foram aprovadas por unanimidade. Na sequência
apresentou o Orçamento para 2016, também aprovado pelo
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Conselho Fiscal, destacando: 1.) A entidade encerrou o ano com
disponibilidades financeiras que garantirão a continuidade e a
qualidade dos serviços que vêm sendo executados. Há provisões
da ordem de R$ 894.601,00 (Processo CADE); 2.) Há créditos a
receber no valor de R$ 168.605,10 (alguns já negociados); 3.) Há
crédito a receber do Sindareia no valor de R$ 83.671,02, referente
adiantamento para despesas da APEPAC. Sindareia e Sindipedras
arcam com 50%, cada um, para as despesas da APEPAC; 4.)
Referente ao direito que tinha junto a APEPAC, no valor de R$
83.671,02, foi definido pela diretoria do Sindipedras que o valor
será considerado como contribuição extraordinária; 5.) Não há
dividas pendentes; 6.) Para o ano de 2016 o orçamento para as
receitas é de R$ 1.500.000,00 e as despesas no mesmo montante,
mantendo desta forma o equilíbrio financeiro recomendado,
lembrando que o orçamento foi elaborado com a austeridade
devida. Destacou também que as contas da entidade são
auditadas pela ERF Auditoria e Consultoria. Colocado para
análise e discussão e após os esclarecimentos devidos, foi
aprovado de forma unânime. Nada mais havendo a ser discutido,
o presidente da mesa, agradecendo a presença de todos dá por
encerrado os trabalhos às 10h15min. E, para constar, eu,
___________________ Camilo de Lelis Arnaldi, servindo como
secretário, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada
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será assinada por todos. Visto ____________________________ Antero
Saraiva Junior – Vice-presidente.
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