
ATA DA 1ª REUNIÃO 2020 DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO PONTO DE
CULTURA QUILOMBO DO SOPAPO.     Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois
mil e vinte, às dezenove horas e dez minutos, através da plataforma Zoom Meetings,
reuniu-se em primeira convocação os titulares do Conselho Fiscal da Associação Ponto
de Cultura Quilombo do Sopapo para as deliberações da ordem do dia.  A reunião
contou ainda com a participação do Srº  Iam Kim de Souza Hermont,  Coordenador
Financeiro Adjunto da associação. Após as deliberações, foram tomadas as seguintes
decisões,  pela unanimidade dos presentes:  A – CALENDÁRIO DIFERENCIADO DE
REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL PARA O ANO DE 2020: a)  Considerando  a
situação excepcional instaurada pela pandemia da Covid-19, as orientações da OMS e
das autoridades de saúde, os decretos estadual e municipal sobre o funcionamento
das organizações no período da pandemia e a decisão da Associação Ponto de Cultura
Quilombo do Sopapo de manter suspensas as atividades regulares enquanto durar a
pandemia,  o  Conselho Fiscal  da Associação Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo
fará, para o ano de dois mil e vinte, um calendário diferenciado de reuniões regulares
para  análise  e  parecer  das  contas  da  associação,  sem  prejuízo  de  reuniões
extraordinárias que se fizerem necessárias, nos termos do artigo 31, Parágrafo Único,
do Estatuto Social; b) A segunda reunião do Conselho Fiscal será em setembro de dois
mil e vinte, previamente agendada para o dia dez de setembro, às dezenove horas,
para análise das contas do período de maio a agosto de dois mil e vinte; c) A terceira
reunião do Conselho Fiscal será realizada no início de janeiro de dois mil e vinte e um,
a marcar antes da realização da Assembleia Geral Ordinária  da Associação Ponto de
Cultura  Quilombo  do  Sopapo,  para  análise  das  contas  do  período  de  setembro  a
dezembro de dois mil e vinte; d) as reuniões serão realizadas na modalidade virtual e
serão  assinadas  através  de  print de  tela  onde  constem a  imagem,  nome,  data  e
horário de realização das reuniões, enquanto durar a situação de expecionalidade por
conta da Covid-19; e) O coordenador do Conselho Fiscal irá fazer um informe sobre o
funcionamento  diferenciado  na  reunião  geral  da  Associação  Ponto  de  Cultura
Quilombo do Sopapo, bem como dos pareceres e recomendações. B – ANÁLISE DAS
CONTAS DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. a) Foram apreentadas as
contas referente ao período de janeiro a abril de dois mil e vinte da Associação Ponto
de  Cultura  Quilombo  do  Sopapo  e,  após  as  deliberações  e  esclarecimentos  do
Coordenador Geral Adjunto, foram aprovadas pela unanimidade do Conselho Fiscal,
com parecer sem ressalvas e algumas recomendações, que seguem anexas a esta
ata.  C – ELEIÇÃO DO COORDENADOR DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO
PONTO DE CULTURA QUILOMBO DO SOPAPO PARA A GESTÃO 2020 – 2022. Foi
debatidas  quais  seriam  as  atribuições  do  coordenador  do  Conselho  Fiscal  da
Associação Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo, função estabelecida no artigo 39 do
seu Estatuto Social  e,  após as deliberações,  estabelecidas que seriam: articular as
reuniões do Conseho Fiscal; elaborar a ata, o parecer e a recomendação, após cada
uma das reuniões; representar o Conselho Fiscal junto à Coordenação Executiva e a
Assembleia Geral da Asssociação Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo, sempre que
necessário ou quando convocado. Após alguns debates, foi eleito para coordenador o
conselheiro  Leandro  Alves  da  Silva  para  a  Gestão  2020  –  2020,  contando  com o
compromisso  dos  demais  conselheiros  suplentes  para  auxiliá-lo  nessa  função.
OUTROS  ASSUNTOS:  Ficou  deliberado  ainda:  a)  que  o  principal  canal  de
comunicação com os conselheiros e demais instâncias da Associação Ponto de Cultura
Quilombo  do  Sopapo  será  o  e-mail  e  que  o  WhatsApp  e  ferramentas  afins  serão
usados  apenas  para  assuntos  operativos  e  de  urgência;  b)  que  os  conselheiros
deverão receber as contas da associação por e-mail, pelo menos uma semana antes
da  reunião,  para  análise  prévia;  c)  que  os  documentos  a  serem  analisados  pelo
Conselho Fiscal serã o Balancete, o Balanço e a Razão, ficando os documentos fiscais



apenas à disposição para eventuais dúvidas a serem esclarecidas; d) o Srº Iam Kim ,
Coordenador Financeiro Adjunto, se coloca à disposição para acompanhar as reuniões
do Conselho Fiscal e dirimir eventuais dúvidas sobre as contas em análise. Sem mais
nada a tratar,  a reuinão foi encerrada e, para constar,  eu, Leandro Alves da Silva,
lavrei a presente ata, que depois de aprovada pelos demais conselheiros, segue para
a Coordenação Executiva da Associação Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo e para
a  publicação  no  site  oficial  da  associação,  acompanhada  dos  respectivos  anexos
(parecer e recomendações).@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Fim do documento.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



ASSOCIAÇÃO PONTO DE CULTURA QUILOMBO DO SOPAPO

PARECER DAS CONTAS JANEIRO A ABRIL DE 2020

No  dia  26  de  junho  de  2020,  às  19:10h,  reuniu-se  o  Conselho  Fiscal  da
Associação  Ponto  de  Cultura  Quilombo  do  Sopapo,  através  da  plataforma  Zoom
Meeting, para apreciação das contas da associação referete a período de janeiro a
abril de 2020.

Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais
encaminhados  pela  Coordenação  Financeira  da  entidade,  constatamos  a  perfeita
ordem  e  correção  dos  mesmos,  bem  como  a  exatidão  de  todos  os  lançamentos
contábeis. Diante do nosso parecer, foram aprovadas todas as contas.

Da  análise  dos  documentos,  o  Conselho  Fiscal  encaminha  à  Coordenação
Excutiva  algumas  RECOMENDAÇÕES,  tendo  em  vista  constribuir  com  a
sustentabilidade da Associação Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo:

Constata-se um progessivo esvaziamento do Grupo de Amigos da Associação
Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo, reconhecidamente uma estratégia que muito
colabora para a manutenção do espaço e que, para diante de um futuro cada vez mais
incerto da política pública de cultura do país, se mostra como fundamental para a
autonomia de experiências como a do ponto de cultura. Diante disso, sugerimos:

a)  Restabelecer,  fortalecer  e  ampliar  o  Grupo  de  Amigos  da Associação  Ponto  de
Cultura Quilombo do Sopapo, independente das outras fontes de manutenção;

b) Manter comunicação regular com os colaboradores (Amigos), bem como o envio de
material periódico sobre funcionamento do ponto de cultura, as ações desenvolvidas e
a prestação de contas das doações do Grupo;

c) Ver a viabilidade de instituição da opção de débito automático para as doações,
uma vez  que  o  esquecimento  do repasse  pode ser  um dos  motivos  da perda  de
arrecadação;

d) Aproveitar os eventos e atividades on-line realizadas durante o ano de 2020 pelo
Ponto  de  Cultura  Quilombo  do  Sopapo  para  divulgar  a  experiência  do  Grupo  de
Amigos, com chamamentos de novos colaboradores.
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