
 

 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO SINDICATO INTERESTADUAL DAS 
ESCOLAS DE ENSINO DA AVIAÇÃO CIVIL - SINEAC.  
 
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 16 horas, 
reuniram-se os Diretores do SINDICATO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS 
DE ENSINO DA AVIAÇÃO CIVIL – SINEAC, Sr. Juan Henrique Pereira Ibañez, 
presidente, Sr. Jorge Leite, vice-presidente e Sr. Carlos Bertotto, diretor 
financeiro. O Sr. Juan inicialmente deu boas vistas aos participantes, e 
salientou a importância da reunião para tomada de decisões a respeito do 
financeiro do SINEAC. Alguns assuntos foram pautados para essa discussão 
como: certo dos honorários advocatícios do advogado, pagamento do escritório 
de contabilidade, como será feita a cobrança das filiadas, pagamento do 
marketing e a despesa de manutenção do servidor e domínio do site do 
SINEAC, a configuração será feita pelo TI da Aero TD (gratuitamente).O sr. 
Bertotto falou que acredita que no prazo de uma semana será resolvida essa 
pendência e o SINEAC terá emails disponibilizados.Falou também na dúvida 
que tem sobre a cobrança às filiadas quanto a liberação e homologação da 
Caixa Federal(banco onde o SINEAC possui conta jurídica), pois os 
documentos já foram enviados á Caixa há umas duas semanas e ainda não foi 
estabelecido como vai se efetivar essa cobrança. O Sr. Juan falou que a 
documentação está toda ok, mas que está aguardando a Caixa se posicionar 
pois está para sair uma norma do BACEN para o bancos públicos que exige 
que todos os boletos devem ser registrados ou seja pagar pela emissão. O Sr. 
Bertotto perguntou como então será realizada esta cobrança e de que maneira 
será realizado o pagamento pela emissão, se será ou não repassado esse 
valor às filadas ou ficará a encargo do SINEAC. O Sr. Juan falou que os custos 
fixos do SINEAC precisam ser pagos e também outros como viagens e gastos 
extras e que precisa haver uma cobrança mais enérgica por parte do SINEAC. 
O Sr. Jorge comentou que a cobrança via boleto gera mais seriedade para o 
SINEAC e ficará mais organizada a cobrança. O Sr. Bertotto salientou que 
ainda tem algumas escolas que não pagaram mensalidades e estão como 
filiadas. O Sr. Juan disse que a cobrança sendo realizada por boleto a situação 
vai se regularizar e as escolas irão pagar. O Sr. Bertotto sugeriu então que se 
comece a rodar os boletos e se inicie a cobrança, deixando as mensalidades 
que não foram pagas para trás. E que o sistema que vai ser utilizado é o Conta 
Azul, que permite gerar boletos e enviar para o email de cada instituição. Falou 
também em selecionar o grupo que vai participar dos eventos promovidos pelo 
SINEAC, somente participarão as escolas filiadas. Sr. Jorge concordou que 
essa seleção seja feita, pois isso fará que outras que ainda não são, tenham 
mais interesse em sindicalizar-se. O Sr. Juan falou no valor cobrado pelo 
escritório de contabilidade e da necessidade de baixar esse custo. O Sr. 
Bertotto mencionou que o trabalho realizado pelo escritório comparando com 
uma empresa que paga impostos é bem menor, pois o SINEAC é sem fins 



 

 
 

lucrativos e não recolhe impostos. O Sr. Juan disse que vai negociar para 
tentar baixar o valor. E quanto aos honorários advocatícios será feita uma 
proposta de parcelamento. Falou também do valor que tem que ser pago ao 
marketing. O Sr. Bertotto quis saber se emitem nota fiscal. O Juan perguntou 
se alguém tem algum parecer sobre o trabalho desenvolvido pelo marketing ou 
alguma sugestão? Sr. Jorge e Sr. Bertotto falaram que está um trabalho com 
arte bonita no face, mas que precisa ser melhor desenvolvido e com conteúdo 
e o site melhor diagramado. Como sugestão dada pelo Bertotto seria criar um 
blog com notícias atuais do SINEAC para serem divulgadas, o que foi 
concordado por todos participantes. 
Ao final o Sr. Juan encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 
 
 
 
Eu Juan Henrique Pereira Ibañez  
assina a presente ata.  
 
  
 
Juan Henrique Pereira Ibañez  
 


