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REUNIÃO ORDINÁRIA

GESTÃO (2016/2017)

Ao vigésimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às
17h30min, na Sala de Reuniões da Associação Empresarial de Itajaí, realizou-se a
Reunião de Prestação de Contas e Relatórios, referente ao Exercício de 2016, que
contou com a presença de membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da
Contabilidade Auditar, conforme livro de presença na página 02 verso. Na abertura
dos trabalhos, o presidente em exercício, Sr. Eclésio da Silva agradeceu a presença
de todos, que permitiu o atendimento do que determina o Estatuto da ACII em seu
capítulo V – artigos 13º, 14º e 15º - inciso III e artigos 16º inciso I – 17º e 18º, que
trata de Prestação de Contas e Relatórios, referente ao exercício da Entidade. Em
seguida o presidente passou a palavra ao Sr. João Carlos dos Santos, tesoureiro
geral da ACII para a apresentação dos demonstrativos contábeis pertinentes, à
saber: Demonstração do Fluxo de Caixa – Balanço Anual, Demonstração de
Resultados do Exercício, DRE – com Índices de Evolução, Balancete 2016 com
análises horizontal e vertical e do Balanço Patrimonial. O tesoureiro geral realizou a
apresentação de forma analítica, explanando conta por conta a origem e a finalidade
de cada rubrica, facilitando assim a interação dos presentes e em especial dos
membros do Conselho Fiscal. Foi colocada a palavra livre, pelo presidente em
exercício, Sr. Eclésio da Silva, incialmente aos membros do conselho fiscal e também
aos demais presentes, para algum questionamento ao que foi apresentado. Aos
questionamentos levantados, foram todos devidamente explicados pelo Tesoureiro
Geral da ACII. Em seguida houve a aprovação unânime, sem ressalvas, das
Demonstrações Contábeis do exercício 2016. Finalizando a reunião, o presidente em
exercício, Sr. Eclésio da Silva agradeceu pela presença de todos. Nada mais
havendo a tratar, eu Otavio Borini – Gerente Executivo da ACII, lavrei a presente ata,
que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário Geral da
ACII.
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