No dia 17 de junho de 2022, às 17:00hs., na sede da entidade localizada na rua Santa Rita
Durão, n.º 74, 3º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, reuniram-se os associados da
Associação Mountain Bike BH de Ciclismo em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, conforme
edital convocação publicado no dia 1º de junho de 2022 enviado aos seus associados por email e
divulgado pela internet. Foi também feita convocação pessoal a todos os associados informando a
realização desta assembleia e respectiva pauta. A participação dos associados neste ato foi
registrada em lista apartada arquivada na sede da associação. A assembleia foi convocada para
deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Apreciar relatório de gestão referente ao ano de 2021; 2)
Apreciar contas e balanços anuais referentes aos anos de 2021. A reunião foi presidida pelo Diretor
Presidente da entidade Vitório Paulino de Paiva Silvestre que assumiu a responsabilidade conduzir
e registrar a assembléia ordinária em ata. A reunião foi iniciada com a exposição do relatório de
gestão que todos os associados tiveram acesso, acompanhado das contas da entidade consolidadas
em DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO e BALANÇO PATRIMONIAL. Encerrada a exibição
foi dada a palavra ao Conselho Fiscal e Consultivo, representada em assembleia pelo associado
Lucas Moreira de Figueiredo a seguinte parecer em nome desse conselho: “O Conselho Fiscal e
Consultivo recebeu no dia 31 de maio de 2022 o relatório de gestão e a demonstração de resultado
e balanço patrimonial do exercício de 2021. Os documentos relacionados com a movimentação
financeira e extratos bancários estão organizados em formato digital disponíveis para todos os
associados. Após a análise foram realizadas conferência com os livros razão dos mesmos
exercícios. Toda a análise foi realizada com autonomia e independência, contando com apoio da
Diretoria Executiva que fraqueou acesso às contas bancárias utilizadas pela entidade e prestou os
esclarecimentos necessários quando foi solicitada. Dispensou-se a realização de auditoria externa
independente em razão da movimentação financeira não ter excedido a receita bruta superior à
definida para a empresa de pequeno porte, nos termos do inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 39 do Estatuto da entidade. Concluída
a análise e submetida a apreciação dos demais membros do Conselho Fiscal e Consultivo
concluiu-se que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial e a
movimentação financeira da Associação Mountain Bike BH de Ciclismo, razão pela qual
recomenda sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.” Em seguida, foi aberta a palavra
aos associados presentes na Assembléia. Encerradas as manifestações, foi submetida a votação os
itens 1) e 2) do Edital. A votação foi realizada de forma aberta com chamada pessoal dos presentes
para votar. Computados os votos, os relatórios de gestão referente ao ano a 2021 e as
demonstrações, contas e balanços anuais referentes aos anos 2021 foram aprovados por
unanimidade dos presentes. Após lida e aprovada a ata pelos presentes. Nada mais havendo a
tratar, o presidente da assembléia declarou seu encerramento e lavrou a presente ata sumária,
assinada por meio de certificado digital. (Vitório Paulino de Paiva Silvestre, Diretor Presidente da
Associação Mountain Bike BH de Ciclismo).
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