IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM GUAIRA – IEADG.
Aos Treze dias do mês de março do ano de 2018, ano do nascimento de Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, às 20h00min, na sede da Igreja Evangélica
Assembleias de Deus em Guaíra, estado do Paraná, reuniu-se o conselho fiscal
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guaíra; Iniciando os trabalhos e
presentes os conselheiros Pr. Altair Bueno mui digno Presidente do Conselho
Fiscal, conselheiro Pb. Odorino Gomes de Carvalho, conselheiro Dc. Jones
Robson Sosciarelli e Coop. Ourides de Oliveira (suplente), assim composto o
conselho fiscal da IEADGuaira; iniciou-se os trabalhos com a oração efetuada
pelo Pr. Altair Bueno, após este ato foi efetuado agradecimento aos membros
presentes, bem como agradeceu ao Pastor Antônio de Moura, 1º tesoureiro
da IEADGuaira, por seus relevantes trabalhos a frente desta tesouraria,
passando para à análise e a fiscalização das movimentações dos livros Caixas
da IEADGuaira; devidamente composto o conselho Fiscal, convocado pelo
senhor Pastor Presidente da IEADGuaira Pastor João Joarês Rodrigues de
Melo; Foram efetuados os levantamentos contábeis das entradas (créditos)
na forma de Dízimos e Ofertas e as Saídas (pagamentos) na forma de
investimentos efetuados por parte desta tesouraria IEADGuaira, como forma
de investimentos por esta administração eclesiástica, todos os pagamentos
devidamente autorizados pela diretoria da IEADGuaira e por seu Pastor
Presidente; Assumiu os trabalhos o Presidente do Conselho Pr. Altair Bueno,
os membros Pb. Jones Robson Sosciarelli, Pb. Odorino Gomes de Carvalho, e o
Cop. Ourides de Oliveira, como os conferentes documentais deste trabalho,
iniciando as atividades, passam a relatar o abaixo descrito: “Analisados os
balancetes referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro do ano de 2017, ” os quais são relatados e deliberados abaixo:

•

Neste ato faço a recepção do saldo positivo para o mês de setembro do ano
de 2017, sendo o valor de R$35.601,07 (trinta e cinco mil, seiscentos e um
reais, sete centavos), neste ato devidamente conferido e dado seu
recebimento, tendo como entradas de dízimos e ofertas voluntárias para o mês
de setembro de 2017, o valor de R$43.211,04 (quarenta e três mil e
duzentos e onze reais, quatro centavos), para uma saída de investimentos
e pagamento efetuados, devidamente autorizados pela tesouraria, num
montante de R$44.303,43 (quarenta e quatro mil, trezentos e três reais,
quarenta e três centavos), neste ato é transportado para o mês de outubro
de 2017, um saldo positivo de R$34.508,68 (trinta e quatro mil e
quinhentos e oito reais, sessenta e oito centavos).

•

Neste ato faço a recepção do saldo positivo para o mês de outubro do ano
de 2017, sendo o valor de R$34.508,68 (trinta e quatro mil e quinhentos

e oito reais, sessenta e oito centavos), neste ato devidamente conferido e
dado seu recebimento, tendo como entradas de dízimos e ofertas voluntárias
para o mês de outubro de 2017, o valor de R$41.875,33 (quarenta e um
mil e oitocentos e setenta e cinco reais, trinta e três centavos) para uma
saída de investimentos e pagamento efetuados, devidamente
autorizados pela tesouraria, num montante de R$41.729,06 (quarenta
e um mil e setecentos e vinte e nove reais, seis centavos), neste ato é
transportado para o mês de novembro de 2017, um saldo positivo de
R$34.654,95 (trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais,
noventa e cinco centavos).
•

Neste ato faço a recepção do saldo positivo para o mês de novembro do
ano de 2017, sendo o valor de R$34.654,95 (trinta e quatro mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais, noventa e cinco centavos), neste ato
devidamente conferido e dado seu recebimento, tendo como entradas de
dízimos e ofertas voluntárias para o mês de novembro de 2017, o valor de
R$36.751,98 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais,
noventa e oito centavos), para uma saída de investimentos e pagamento
efetuados, devidamente autorizados pela tesouraria, num montante de
R$33.599,20 (trinta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais, vinte
centavos), neste ato é transportado para o mês de dezembro de 2017,
um saldo positivo de R$37.807,73 (trinta e sete mil, oitocentos e sete
reais, setenta e três centavos).

•

Neste ato faço a recepção do saldo positivo para o mês de dezembro do ano
de 2017, sendo o valor de R$37.807,73 (trinta e sete mil, oitocentos e sete
reais, setenta e três centavos), neste ato devidamente conferido e dado seu
recebimento, tendo como entradas de dízimos e ofertas voluntárias para o mês
de dezembro de 2017, o valor de R$43.537,29 (quarenta e três mil,
quinhentos e trinta e sete reais, vinte e nove centavos), para uma saída de
investimentos e pagamento efetuados, devidamente autorizados pela
tesouraria, num montante de R$53.430,74 (cinquenta e três mil,
quatrocentos e trinta reais, e setenta e quatro centavos), neste ato é
transportado para o mês de janeiro de 2018, um saldo positivo de
R$27.914,28 (vinte e sete mil, novecentos e quatorze reais, e vinte oito
centavos)

•

Após as devidas análises documentais aos livros caixa apresentados, por parte da
tesouraria da IEADGUAIRA, os conselheiros fiscais, neste ato após analisados todas
as documentações dos presentes livros, referentes às movimentações financeiras
dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, dão o seu
Parecer Favorável pela APROVAÇÃO dos relatórios apresentados, bem como
válidos as prestações de conta dos livros aos meses citados neste, estando todos os
referidos livros devidamente consolidados para o seu termo final.

E por unanimidade os conselheiros presentes, deliberaram em APROVAR, as Prestações
de contas dos relatórios apresentados dos meses acima citados, e por consignar o

PARECER FAVORÁVEL às demonstrações Contábeis aos livros vistoriados, quais foram
devidamente apreciados e assinados pelos membros deste conselho fiscal.

Guaíra – Paraná em 13 de março de 2.018
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