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BASQUETE SOBRE RODAS DE CAMPINAS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de2021,às l8:30 horas, se reuniu o Conselho Fiscal

nesta cidade de Campinas (SP), com endereço à Rua R. Dr. João Quirino do Nascimento, I 601 - Jardim

Boa Esperança,pararealizaçáo da reunião ordinária anual conforme prevê o Estatuto desta Associação,

tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, ficaram dispensadas as formalidades

de convocação. Nesta reunião foram apresentadas as documentações contábeis da Associação, bem

como o balanço patrimonial e Demonstração de Resultado de Exercícios referente aos períodos que

compreendem de 01 de janeiro de 2020 a 3 I de dezembro de 2020, realizados sob a responsabilidade

da HLP contabilidade, dos quais foram aprovadas em sua integralidade pelo Conselho Fiscal, sem

oposição ou qualquer ressalva aos documentos exibidos. Nada mais havendo a ffatar, enceÍrou-se a

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pelos membros do Conselho Fiscal da

Associação.

Campinas, 26 de janeiro de202l
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ATA DA ASSEMBLÉM CNNEL EXTRAORDINARIA

Ao [29) vigésimo nono dia do mês de julho de dois mil e vinte e um às 18:00 em primeira

convocação, e ás 18:30 em segunda e última convocação, no Instituto Padre Haroldo,

situado a Rua Dr. foão Quirino do Nascimento, 1601, fardim Boa Esperança, nesta cidade

de Campinas [SP), realizou-se, à Assembleia Geral Ordinária da GADECAMP - Grupo de

Amigos Deficientes e Esportistas de Campinas, inscrita no CNP| ne 03.L72.tL4/0001.-07,

conforme convocação feita por meio de edital publicado no dia L4/07 /202L, a fim de

serem deliberados os seguintes itens, conforme ordem do dia: a) Aprecíação e aprovação

das contas 2020, aprovadas pelo Conselho Fiscal. Para presidir os trabalhos foi aclamado

o Sr. Milton Marcelino Ferreira, que convidou a mim, Eliabe Soares Teixeira, como

secretário. Inicialmente, o Sr. Milton informou aos presentes que devido a pandemia

instaurada no País não foi possível realizar a Assembleia Geral Ordinária, realizada a

priori todo ano no mês de abril, entretanto ressaltou que o conselho fiscal se reuniu no

dia 26/0L/202L, conforme já estava previsto a fim de deliberar sobre as contas da

entidade no ano de 2020, da qual foram aprovadas. Após isso foi apresentado aos

presentes a documentação contábil, os balancetes analÍticos e a prestação de contas

previamente analisadas já com parecer favorável do conselho fiscal, que seguiu aprovado

pela maioria presente. O Presidente abriu a palavra aos presentes, sem que houvesse

manifestação. Em seguida, o Presidente, agradeceu a presença de todos, nada mais

havendo a ser tratado, declarou encerrada a Assembleia, da qual vai lavrada e

devidamente assinada.

Milton Marcelino F
Presidente

Eliabe Soares Teixeira
Secretario
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