ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DOS
APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD – APÓS

Presentes: Sra. Nilda Zanetini, Sr. David Pachiega, Sr. Eleazar de Moraes e Sr. Antonio
Sergio Pedroso de Souza. Reunião realizada no dia 23 de Março de 2010, às 14:30 horas na
residência do Sr. Eleazar de Moraes, localizada na Rua São Bento do Sapucaí, 386, Jardim
Nova Europa, cidade de Campinas, São Paulo. Em primeiro lugar analisamos os
documentos referentes ao período de Junho a Dezembro de 2009, onde confrontamos com
os totais lançados no razão contábil de contas de despesas e receitas, e verificamos também
a movimentação do razão contábil da conta de receita de trimestralidades versus os saldos
dos extratos bancários do Banco do Brasil e Banco Real referente o Exercício/2009. Após
analisamos a autenticidade dos seguintes relatórios de fechamento de exercício: Balancete
de Verificação, Demonstração de Despesas e Receitas, Demonstração de Superávit
Operacional e Balanço Patrimonial, os quais foram todos aprovados nesta data. Também foi
analisado o período de Janeiro e Fevereiro de 2010 cuja documentação está de acordo com
os valores demonstrados através do Balancete de Verificação. Foi consensado entre os
presentes a obrigatoriedade da Associação entregar e ou protocolar junto aos órgãos federais
das obrigações legais acessórias, que serão discriminados em anexo pela Sra. Nilda Zanetini.
O Balanço Patrimonial e demais documentos contábeis referentes ao Exercício/2009,
deverão ser assinados pela Diretoria Executiva. Por fim foi recomendado pelos membros do
Conselho Fiscal que todas as aquisições de materiais e serviços sejam efetuados através da
emissão de Nota Fiscal, sempre indicando o CNPJ da Associação. Nada mais havendo a ser
tratado, a presente Ata foi lavrada ao transcrever tudo quanto aqui verdadeiramente consta,
sendo lida, aprovada e assinada pelos presentes.
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