RUA NUNES MACHADO 290, SALA 01 – 1º ANDAR CENTRO DE CURITIBA/PR

ASSOCIAÇÃO VIVER MAIS - CNPJ 09.677.091/0001-79
ATA DO CONSELHO FISCAL

Aos 29 dias do mês de junho de 2021, reuniram-se às 19h30, no endereço rua
Nunes Machado nº 290, Bairro Centro, Curitiba-PR, o Conselho Fiscal
composto pelos senhores (as), Lucia Helena Dionysio da Rocha e Rolando
Ferreira Júnior membros titulares do Conselho Fiscal, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: Prestação de Contas. A senhora Lucia Helena iniciou
a reunião agradecendo a presença de todos e solicitou que o senhor presidente
Adair José Pereira da Rocha desse início sobre a prestação de contas ano
base 2020 que trataram de todos os demonstrativos contábeis do exercício
social de 2020. Emissão do conselho fiscal sobre o balanço patrimonial a ser
encaminhado à Assembleia Geral que analisará toda documentação. Iniciando
a Ordem do Dia os conselheiros analisaram os balancetes apresentados, de
janeiro de 2020 a dezembro de 2020, conferindo as contas de despesas e
receitas, onde foi constatado, no período, o valor de R$ 107.665,34 a título de
receita e o valor de R$ 49.492,58 a título de despesas, ou seja,
apresentando um resultado positivo de R$ 58.172,76 (cinquenta e oito mil,
cento e setenta e dois reais, e setenta e seis centavos). Em seguida passou-se
a apreciação do balanço patrimonial social da entidade. Diante da analise, o
Conselho Fiscal aprova as contas do balanço patrimonial, o demonstrativo de
resultado de lucros e/ou prejuízos acumulados referentes ao exercício findo em
31/12/2020 e recomenda a Assembleia Geral a sua aprovação emitindo o
seguinte parecer. “PARECER DO CONSELHO FISCAL, os membros do
Conselho Fiscal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, com
base na análise dos documentos, das contas e dos procedimentos utilizados na
contabilização decide recomendar à Assembleia Geral a aprovação das contas
do exercício e demonstração das mutações do patrimônio social por entender
que tais peças refletem com precisão a movimentação ocorrida no exercício.
Curitiba, Paraná, 29 de junho de 2021 assinaram a presente ata os senhores
(as) Lucia Helena Dionysio da Rocha e Rolando Ferreira Júnior. Sem mais a
tratar deu-se esta reunião por encerrada às 21h (vinte uma hora).
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