




PARECER DO CONSETHO FISCAT

O Conselho Fiscal da Assocíação dos Amigos do Hospital de Clínicas - AAHC, reuniu-se em sessão

virtual ocorrida entre os dias 18/06/20 à L9/06/20, com horário de encerramento às 17:00, 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 reuniâo foi realizada nêsta sistêmática, 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 ns 13.979/2020 e da

recomendação do Ministério Público do Estado do Paraná, que 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. \

A pauta da reunião teve como objeto a deliberação atinente à compra do imóvel contíguo ao da

nossa sede da Rua Agostinho Leão Junior, 336.

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 22, lV do nosso Estatuto Social, o Conselho Fiscal

foi convocado para analisar e julgar a compra do imóvel abaixo descrito:

CARACTERíSNCAS DO I MOI/EL:
Rua Agostinho Leão Junior, ne 320, Bairro: Alto da Glória, Curitiba, Estado do Paraná Matrícula
ns 22.2O5 do Cartório do 3s Registro de lmóveis de Curitiba/PR Terreno contendo uma casa em

alvenaria, cuja área construída é de aproximadamente 320 metros quadrados, não averbado.

O valor do investimento para a aquisição do imóvel será de RS 1.350.000,00.

Após a análise de toda a documentação referente ao bem acima identificado, o Conselho Fiscal

opinou pela aprovação da aquisição do imóvel, recomendando o encaminhamento para a
aprovação da Assembleia Geral Extraordinária.

Curitiba, 19 de junho de 2.020.

Ricardo José lglesias Teixeira

James Rui Palazzo Carlos Henrique Rossoni

Carlos Magno Andrioli Bittencourt Luiz Fernando Fabri
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12:12August…
É legal sim

12:14Godoy …
digitando...

12:12
Priscila: 
Adm

sorry

10:58Catiusci…
Vídeo

11:01Tefi
Está ali na fr…

11:01Nayana…
Vídeo

11:02Estofari…
0:02

11:31Carlos …
Muito obrig…

11:31Carlos …
Obrigada.

11:59
Godoy: 
Consel…

Aprova…

12:01
+55 41 8841-1…
AGE - A…

12:12+55 41 …
Este número nã…

12:00Débora…
Sim, concor…

Procurar ou co…

y 10:07

1:24 10:07

0:47 12:05

PARECER DO CONSEL…
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Aprovado. José Luiz de Godoy 12:09

Já mando a foto 12:11

0:07 12:11

12:14

Obrigada Dr! 12:14

Digite uma mensagem

digitando...
Godoy Conselho Fiscal
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