
 
 

 

 

Aos 07 dias do mês de março do ano de 2022, estiveram reunidos 

via conferência online, 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 

comprovação das despesas, recebimentos e aplicações à vista de 

comprovantes e extratos de movimentação financeira. Item II: 

PARECER do acompanhamento dos trimestres, Julho, Agosto e 

Setembro, e, Outubro, Novembro e Dezembro do ano 2021, das 

contas da Confederação Brasileira de Paraquedismo, doravante 

designada CBPq. Dando 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 encaminhado ao Presidente da CBPq e sua diretoria 

para que sejam analisadas e se aprovadas as prestações de contas 

dos trimestres em pauta. O conselho fiscal verificou e analisou as 

contas e comprovantes e não encontrou nada que desabone a atual 

diretoria. Verificou-se que a prestação de contas foi composta pelo 

Extrato de Aplicação Financeira, Extrato de Conta Corrente, do 

Banco do Brasil, referente aos períodos supra citados, informações 

de gastos e recibos de pagamentos no período em análise, bem 

como o livro diário geral acompanhado do razão analítico que 

apresentam os débitos e créditos correspondentes, após análise, 

apreciação e deliberação dos membros deste conselho, constatou-

se a ordem econômica e administrativa da entidade nos períodos em 

análise conforme parecer emitido pelos membros. Não havendo nada 

mais a declarar, eu Nelson Jorge da Silva Junior que secretariou a 

reunião on line, encerrei a mesma que segue assinada pelos 

membros do conselho. 
 
 

Goiânia, 07 de março de 202 
 

Aedo Freitas Sória – CBPq. 4909 
 

Nelson Jorge da Silva Junior – CBPq. 7388 
 

Ricardo Nery da Silva – CBPq. 7521 
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3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 15 de março de 2022, 18:53:21

Hash do documento original
(SHA256):4dbf0051bcaf28466841ac5b946532552a98b380161980dc31cb25921c9ff0e3
(SHA512):6f6c204a129cea0772e947fe9c3685f5890325dd2e0127f1d09f7fbd5e6f12aaaa808ca9ccd091cb4c94a115d1afeb56b04a84b4c7f1784d47c84fee2a1fe3ad

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


		2022-03-15T18:53:33-0300




