
 
 

 

 

Parecer do Conselho Fiscal 

 

Em cumprimento ao que determina os Artigo 39 e 40 do Estatuto da 

Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq em conformidade 

com a legislação civil vigente, apresentamos à insigne Assembleia 

desta Entidade, apreciação e aprovação o nosso parecer de 

acompanhamento parcial referente ao trimestre, abril, maio e junho 

de 2021. 

 

Após minucioso exame dos documentos econômicos financeiro a nós 

encaminhados pela diretoria financeira da entidade, constatamos a 

perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de 

todos os lançamentos contábeis e fiscais, o que enobrece o trabalho 

apresentado pelos responsáveis por sua execução. 

 

Encaminhamos e recomendamos também a implementação de 

informação ao que se destinam os recibos de depósitos e 

pagamentos. 

 

Assim sendo, os Membros Titulares do Conselho Fiscal da 

Confederação Brasileira de Paraquedismo, reconhecem e atestam a 

precisão dos documentos fiscais e contábeis, especificamente ao 

trimestre de abril a maio do corrente exercício apresentado e, 

propõem a sua integral APROVAÇÃO, e parabenizamos pela 

organização em que se encontram os documentos ora apresentados. 

 

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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