ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO DA ASSOCIAÇÃO
MOUNTAIN BIKE BH DE CICLISMO
No dia 15 de junho de 2022 os membros do Conselho Fiscal e Consultivo da
Associação Mountain Bike BH de Ciclismo se reuniram para emitir PARECER sobre as
demonstrações de resultados e balanço patrimonial relativo ao exercício de 2021. A
reunião foi presida pelo Presidente do Conselho Fiscal e Consultivo Lucas de Figueiredo
Moreira que assumiu a responsabilidade pela condução dos trabalhos e registrar a reunião
em ata. A presença dos membros do Conselho Fiscal e Consultivo foi registrada em lista de
presença arquivada na sede da entidade. Dado início aos trabalhos foi registrado que a
Diretoria Executiva encaminhou, em formato digital, os documentos no dia 25 de maio de
2022 e franqueou acesso aos de movimentação financeira e extratos bancários, organizados
para cada exercício financeiro e prestou esclarecimentos necessários. Após análise destes
documentos, foram realizadas conferência com os livros-razão de cada exercício.
Dispensou-se a realização de auditoria externa independente em razão da movimentação
financeira não ter excedido a receita bruta superior à aquela definida para a empresa de
pequeno porte, nos termos do inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006 e artigo 39 do Estatuto da entidade. Concluída a análise e
submetida a apreciação do Conselho Fiscal e Consultivo, concluiu-se, por unanimidade,
que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial e
movimentação financeira da Associação Mountain Bike BH de Ciclismo, razão pela qual
recomenda a aprovação das contas pela Assembléia Geral Ordinária. Após lida, a aprovada
a ata pelos presentes e foi encaminhada para a Diretoria Executiva para formalização. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.
Belo Horizonte, documento datado e assinado eletronicamente.
Lucas de Figueiredo Moreira
Conselho Fiscal e Consultivo
Associação Mountain Bike BH de Ciclismo
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