PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas-AAHC, reuniu-se em sessão
vírtual ocorrida entre os dias 09lOa/20 à 14/04/20, com horário de encerramento às 12:00, por
meio da ferramenta "whatsapp", em grupo próprio denominado Conselho Fiscal, e contou com
a participação de 3 (três) conselheiros efetivos e 3 (três) suplentes.

Vale ressaltar que a reunião foi realizada nesta sistemática, em razão da pandemia causada pelo

coronavírus, tendo em vista a situaçâo de emergência de saúde, e de acordo com a orientação
dada pela Portaria 188/GM/MS do Ministério da Saúde, alinhada com a Lei ne l-3.9791202O e da
recomendação do Ministério Público do Estado do Paraná, gue sugere que as Organizaçôes da
Sociedade Civil realizem as suas reuniões estatutárias por meios eletrônicos, mediante a
participação pela ferramenta "whatsapp", evitando-se, com isso, aglomeraçôes e respeitando o
isolamento social.

Após a análise do balanço anual referente ao exercício social do ano de 2019 e do Relatório e
apresentação do parecer da auditoria externa das atividades de 2019, o Conselho Fiscal opinou

pela aprovação das contas, sem restrições, recomendando o encaminhamento do balanço e
prestação de contas para a aprovação do Conselho Superior da AAHC.

Curitiba, L4 de abril de 2.020.

Ricardo José lglesías Teixeira

James Rui Palazzo

Carlos Henrique Rossoni

Carlos Magno Andrioli Bittencourt

Luiz Fernando Fabri

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas – AAHC, reuniu-se em sessão
virtual ocorrida entre os dias 09/04/20 à 14/04/20, com horário de encerramento às 12:00, por
meio da ferramenta “whatsapp”, em grupo próprio denominado Conselho Fiscal, e contou com
a participação de 3 (três) conselheiros efetivos e 3 (três) suplentes.

Vale ressaltar que a reunião foi realizada nesta sistemática, em razão da pandemia causada pelo
coronavírus, tendo em vista a situação de emergência de saúde, e de acordo com a orientação
dada pela Portaria 188/GM/MS do Ministério da Saúde, alinhada com a Lei nº 13.979/2020 e da
recomendação do Ministério Público do Estado do Paraná, que sugere que as Organizações da
Sociedade Civil realizem as suas reuniões estatutárias por meios eletrônicos, mediante a
participação pela ferramenta “whatsapp”, evitando-se, com isso, aglomerações e respeitando o
isolamento social.
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pela aprovação das contas, sem restrições, recomendando o encaminhamento do balanço e
prestação de contas para a aprovação do Conselho Superior da AAHC.
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