2013 - Ata da Reunião do Conselho Fiscal da Associação Espírita Mãos Unidas
Local: Rua Casa Forte, 609 - Água Fria - São Paulo - SP.
Data: 07 de fevereiro de 2014.
Horário: 20h30
Presentes
Presidente: Honório Cavalheiro Junior
Conselheiros: Izilda Maria Amaral Appolonio, Antonio Carlos Ferreira e Oswaldo Dias de Souza
2o Tesoureiro: Sr. Celso Ortiz.
No horário mencionado, o Sr. Presidente, procedeu a abertura dos trabalhos desta reunião ordinária e
como de hábito, a todos agradeceu pela presença e interesse demonstrados. Em seguida solicitou ao Sr.
Tesoureiro Celso Ortiz, mais uma vez a sua inestimável contribuição, o qual com pronto atendimento, e
inicialmente exibiu aos presentes planilhas contendo minuciosos dados do movimento financeiro fiscal
e contábil referente ao exercício de 2013, da SEMU.
Então temos os fatores geradores da Receita assim caracterizados: Contribuições e doações contribuições associativas, doações e contribuições diversas, doações para assistência social;
campanhas de cobertores e enxovais infantis, gestantes e outras receitas; renda de aplicação financeira.
Assim conclui-se, com exatidão, em relação a apresentação dos respectivos comprovantes das
atividades acima mencionados, os seguintes dados:
Receitas
De janeiro a dezembro de 2013, total: R$ 104.165,14; a título de comparação, de janeiro a dezembro de
2012, total: R$ 78.465,02; e de janeiro a dezembro de 2011, R$ 95.525,71.
Despesas
De janeiro a dezembro de 2013, total : R$ 80.624,89; a título de comparação, de janeiro a dezembro de
2012, total: R$ 72,415,69; e de janeiro a dezembro de 2011, R$ 95.617,81.
Os dados relativos às Despesas, cujos resultados foram acima referidos compreendem as seguintes
atividades da SEMU: consumos de água, energia elétrica, telefone, material de consumo , mantimentos
diversos, assistência social, consumo associado a reparos e manutenção de instalações, fornecimento de
cobertores, enxoval infantil para gestantes, escola de moral cristã, despesas bancárias e de
administração, contribuição sindical, serviço de limpeza e manutenção, de vigilância, honorários de
contabilidade, despesas com palestrantes e outras eventuais além de taxas e multas. Verificou-se então,
considerando-se os quesitos "Receita" e "Despesa" o "superavit" de R$ 23.540,25, no exercício de
2013, que tem como fator, entre outros, o aumento espontâneo de algumas contribuições e também o
aumento do número de contribuintes.
Posição bancária em 31 de dezembro de 2013.
Banco Bradesco, agência: 0255, conta corrente: 96.276-7
Em 30/12/2011 - R$ 179,27 - aplicação - R$ 367.918,94
Em 30/12/2012 - R$ 21,85 - aplicação - R$ 371.697,16
Em 30/12/2013 - R$ 100,85 - aplicação - R$ 391.889,86
Constatando-se portanto, a exatidão de todos os dados mencionados, coincidentes com as planilhas
exibidas, este Conselho, conclui como correta e positiva, em relação ao exercício de 2013, a situação
financeira, fiscal e contábil da Associação Espírita Mãos Unidas. Na sequência, o Sr. Presidente
facultou aos presente a oportunidade para eventuais observações ou críticas sobre o trabalho
desenvolvido e como não houve qualquer objeção, às 22h deu por encerrados os trabalhos realçando a
sempre necessária e útil participação do Tesoureiro Celso Ortiz, tudo foi complementado por breve
momento de prece e agradecimento a todos os presentes pela presença e interesse demonstrados. Eu,
Oswaldo Dias de Souza, secretário, lavrei a presente ata que vai por todos assinada.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2014.
Honório (presidente):
Izilda:
Antonio Carlos:
Oswaldo (secretário):
A ata original encontra-se em texto corrido e assinada no livro de Atas do Conselho Fiscal.
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