
ATA DA 2ª REUNIÃO 2020 DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO PONTO DE CULTURA QUILOMBO DO 

SOPAPO. Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezoito horas, através da plataforma 

Zoom Meetings, reuniu-se em primeira convocação os membros 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 – ANÁLISE DAS 

CONTAS DO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020. a) Foram apresentadas as contas referente ao período 

de maio a agosto de dois mil e vinte da Associação Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo e, após as 

deliberações e esclarecimentos do Coordenador Financeiro, foram aprovadas pela unanimidade dos 

presentes, com parecer sem ressalvas que segue anexo a esta ata. B - OUTROS ASSUNTOS: Ficou deliberado 

ainda: a) Comunicar os conselheiros também por telefone das reuniões do Conselho Fiscal, por conta de 

dificuldades de acesso a internet no período da pandemia; b) A próxima reunião do Conselho Fiscal 

acontecerá em janeiro de dois mil e vinte um, para análise das contas do período de setembro a dezembro 

de dois mil e vinte e um, antes da realização do Seminário e da Assembleia Geral da Associação Ponto de 

Cultura Quilombo do Sopapo; c) O Conselho Fiscal se reunirá antes dessa data, extraordinariamente, sempre 

que necessário. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e, para constar, eu, Leandro Alves da Silva, 

lavrei a presente ata, que depois de aprovada pelos demais conselheiros presentes, segue para a 

Coordenação Executiva da Associação Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo e para a publicação no site 

oficial da associação, acompanhada do respectivo anexo (parecer).@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          
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ASSOCIAÇÃO PONTO DE CULTURA QUILOMBO DO SOPAPO 

 

PARECER DAS CONTAS MAIO A AGOSTO DE 2020 

 

 No dia 17 de setembro de 2020, às 18 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal da Associação Ponto de 

Cultura Quilombo do Sopapo, através da plataforma Zoom Meeting, para apreciação das contas da 

associação referente ao período de maio a agosto 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. 

  

Porto Alegre – RS, 17 de setembro de 2020. 
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