IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM GUAIRA – IEADG.

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de 2013, do ano de nascimento
de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, às 19h30min, na sede da Igreja
Evangélica Assembléias de Deus em Guaíra, estado do Paraná, reuniu-se o
conselho fiscal da Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Guaíra, dando
início aos trabalhos, o qual estavam presentes os conselheiros Pr. Dionísio de
Oliveira mui digno Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiros Pb. Matrusalém
Barbosa de Lima e Conselheiro Ev. Altair Bueno, desta forma iniciou-se os
trabalhos de fiscalização dos livros contábeis da Tesouraria da IEADGUAIRA,
referente às conferências de lançamentos dos livros de entradas de dízimos e
ofertas, bem como saídas e pagamentos e investimentos efetuados, esses
estando de acordo com autorização dada pela diretoria da IEADGuaira;
Assumido os trabalhos o Presidente Pastor Dionísio de Oliveira, nomeou o
membro Ev. Altair Bueno e Pb Matrusalém Barbosa de Lima como os relatores
e conferentes, desta forma iniciado os trabalhos para o qual foram
devidamente convocados, sendo por ato da parte do Pastor Presidente da
IEADGuaira, Pastor João Joarês Rodrigues de Melo, iniciado os trabalhos para o
qual se relata, com as seguintes deliberações abaixo descritas: “Analisados os
balancetes referente aos mês de agosto, setembro e outubro de 2013,” os
quais se relatam e delibera-se:
1) Neste ato faço a recepção do saldo positivo para o mês de agosto do ano
de 2013 R$32.363,16 (trinta e dois mil e trezentos e sessenta e três reais,
dezesseis centavos) neste ato devidamente conferido e dado seu
recebimento, e como entradas de dízimos e ofertas voluntárias, para o
mês de agosto de 2013, o valor de R$33.248,54 (trinta e três mil,
duzentos e quarenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos) para uma
saída de investimentos e pagamento efetuados e devidamente
autorizados pela tesouraria, num montante de R$37.716,04 (trinta e sete
mil setecentos e dezesseis reais, quatro centavos), sendo neste ato
transportado para o mês de setembro de 2013 um saldo positivo de
R$27.895,66 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais, sessenta
e seis centavos).
2) Neste ato faço a recepção do saldo positivo para o mês de setembro do
ano de 2013 R$27.895,66 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e cinco
reais, sessenta e seis centavos) neste ato devidamente conferido e dando
seu recebimento, e como entradas de dízimos e ofertas voluntárias, para o
mês de setembro de 2013, o valor de R$33.858,49 (trinta e três mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais, quarenta e nove centavos) para uma
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saída de investimentos e pagamento devidamente autorizados e
efetuada pela tesouraria, num montante de R$33.461,03 (trinta e três
mil, quatrocentos e sessenta e um reais, três centavos), sendo neste ato
transportado para o mês de julho de 2013 um saldo positivo de
R$28.293,12 (vinte e oito mil e duzentos noventa e três reais, doze
centavos).
3) Neste ato faço a recepção do saldo positivo para o mês de outubro do ano
de 2013 R$28.293,12 (vinte e oito mil duzentos e noventa e três reais,
doze centavos) neste ato devidamente conferido e dando seu
recebimento, e como entradas de dízimos e ofertas voluntárias, para o
mês de outubro de 2013, o valor de R$36.436,39 (trinta e seis mil,
quatrocentos e trinta e seis reais, trinta e nove centavos) para uma saída
de investimentos e pagamento devidamente autorizados e efetuada pela
tesouraria, num montante de R$39.320,48 (trinta e nove mil, trezentos e
vinte reais, quarenta e oito centavos), sendo neste ato transportado para
o mês de novembro de 2013 um saldo positivo de R$25.409,03 (vinte e
cinco mil e quatrocentos e nove reais, três centavos).
4) Após a devida análise documental dos livros apresentados, por parte da
tesouraria da IEADGUAIRA, os conselheiros fiscais, neste ato, após analisar
todas as documentações dos presentes livros, referente às movimentações
financeiras dos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2013, dão
o seu Parecer Favorável pela APROVAÇÃO dos relatórios apresentado, bem
como válidos as prestações de contas e sendo devidamente consolidadas
para o termo final.
E por unanimidade deliberou os conselheiros em APROVAR, os relatórios
apresentados, dos meses acima citados e por consignar PARECER FAVORÁVEL
às demonstrações Contábil aos livros vistoriados, os quais devidamente
apreciados e sendo assinados pelos membros deste conselho fiscal.

Guaíra – Paraná em 19 de novembro de 2.013
Pr. Dionísio de Oliveira – Presidente
Ev. Altair Bueno – Relator e conferente
Pb. Matruzalém Barbosa de lima – Relator e conferente
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