
 
 

 

 

Aos 29 dias do mês de outubro, do corrente ano, estiveram reunidos 

via internet, os membros titulares do Conselho Fiscal Aedo Freitas 

Sória, Presidente, Nelson Jorge da Silva Junior e Ricardo Nery Silva, 

membros, para a deliberação sobre a primeira pauta da Reunião dos 

seguintes assuntos, Item I: APROVAÇÃO das despesas, 

recebimentos e aplicações à vista dos comprovantes e extratos de 

movimentação financeira. Item II: Parecer do acompanhamento do 

trimestre, abril, maio e junho do corrente ano, das contas da CBPq. 

Iniciando os contatos com os demais membros do conselho, foram 

encaminhadas a todos cópias de todos os documentos fiscais, após 

terem sido lidos e achados conforme por unanimidade dos 

conselheiros, os mesmos foram APROVADOS. 
 

Esta Ata será encaminhada ao Presidente da CBPq e sua diretoria 

para que sejam analisadas e se aprovadas as prestações de contas 

do trimestre em pauta. O conselho fiscal verificou a ausência da 

identificação nos recibos de depósitos, de forma que sugere que 

sejam anotados os beneficiários nos referidos recibos. 
 

Verificou-se que a prestação de contas foi composta pelo Extrato de 

Aplicação Financeira, Extrato de Conta Corrente, ambos do Banco do 

Brasil, referente ao período supra citado, informações de gastos e 

recibos pagos no período em análise, bem como o livro diário geral 

acompanhado do razão analítico que apresentam os débitos e créditos 

correspondentes, após analise, apreciação e deliberação dos membros 

deste conselho, constatou-se a ordem econômica e administrativa da 

entidade no período em análise conforme parecer emitido pelos 

membros. Não havendo nada mais a declarar, eu Nelson Jorge da Silva 

Junior que secretariou a reunião virtual, encerrei a mesma que segue 

assinada pelos membros do conselho. 
 
 

Goiânia, 29 de outubro de 2021 
 
 

Ado Freitas Sória – CBPq. 4909 
 
 

Nelson Jorge da Silva Junior – CBPq. 7388 
 
 

Ricardo Nery da Silva – CBPq. 7521 
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