ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POLÍTICA
E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Parecer do Conselho Fiscal
sobre a Prestação de Contas de 2008
Vitória, Espírito Santo, 11 de Agosto de 2009
O Conselho Fiscal da Associação Nacional de Política e Administração da
Educação, formado por Alberto de Mello e Souza, Cleiton de Oliveira e Magali
de Castro, sob a presidência do primeiro, reunido no dia 11 de agosto de 2009,
às 11 horas, no Hotel Radisson em Vitória – Espírito Santo resolve aprovar as
prestações de contas relativas ao ano de 2008, nos termos estabelecidos na ata
em anexo.
ALBERTO DE MELLO E SOUZA
Presidente do Conselho Fiscal
CLEITON DE OLIVEIRA
Membro do Conselho Fiscal
MAGALI DE CASTRO
Membro do Conselho Fiscal

__________________________________________________

Ata da Reunião do Conselho Fiscal
sobre a prestação de contas do ano fiscal de 2008
realizada em Vitória, ES, em 11 de agosto de 2009
Aos onze dias do mês de agosto de 2009, no Centro de Convenções do Hotel
Radisson, em Vitória, Espírito Santo, às onze horas, foi realizada reunião do
Conselho Fiscal, em atendimento à convocação da Presidência da ANPAE, nos
termos da legislação em vigor, com a finalidade de analisar e emitir parecer
sobre a prestação de contas da ANPAE, referente ao ano de 2008. Após análise
da documentação contábil de responsabilidade da MABE – Escritório Contábil
Ltda. foi elaborada a presente ata, na qual o Conselho registra os seguintes
pontos: a) A preocupação e o zelo da Presidência em apresentar a
movimentação financeira de forma transparente e detalhada; b) O balanço da
ANPAE, de janeiro a dezembro de 2008, apresentou um saldo positivo de
R$181.379,67 (cento e oitenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e
sessenta e sete centavos). Esse superávit é fruto da administração competente
de recursos provenientes de anuidades, doações, convênios, taxas de inscrição
em eventos e assinaturas de revistas; c) Face ao problema já constatado em
relatório anterior, referente à defasagem das informações patrimoniais da
Anpae, em todas as suas instâncias, a Comissão propõe a realização de um
levantamento físico do mobiliário e equipamento existente nas sessões

estaduais, regionais e central; d) A comissão reconhece o esforço bem sucedido
da Presidência, no sentido da centralização das contas bancárias da Anpae no
Banco do Brasil; e) A comissão valoriza o trabalho realizado em relação ao
encerramento de contas bancárias inativas; f) A Comissão enfatiza a
importância da centralização de contas bancárias no órgão central, visto que,
ao mesmo tempo em que resguarda a integridade da autonomia das sessões
estaduais e regionais e as libera de encargos burocráticos, possibilita maior
eficiência do controle contábil e financeiro. Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pelos
membros do Conselho Fiscal da ANPAE.
ALBERTO DE MELLO E SOUZA
Presidente do Conselho Fiscal
CLEITON DE OLIVEIRA
Membro do Conselho Fiscal
MAGALI DE CASTRO
Membro do Conselho Fiscal

