PARECER DO CONSELHO EISCAL
O Conselho Fiscal da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas

-

AAHÇ, rguniu-

se em sessão virtual ocorrida no dia LB/OB/à1, com horário de encerramegto às
17:00, por meio da ferramenta "Whats âPP", 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 IBB/GM/MS do Ministério da Saúde,
alinhada com a Lei no L3.979/2A20 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 participgção pela
ferramenta "whats àPg", evitandO-se, Com iSSo, aglomerações e respeitando O
isolamento social.

A pauta da reunião teve como objeto a deliberação quanto a aceitação de doação
para posteriorn transferência dos bens em favor da Associação dos Amigos do HC,
em atenção ao disposto no artigo 22,

Mo

nosso Estatuto Social, da doação abaixo

descrita:

O valor total da doação foi de R$ 248.9S9,7O (duzentos e quarenta e oito mil
novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), nos termos que seguem:

.

R$ 4B.gB9,7A (quarenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta

centavos) referentes a amortizações realizadas no período de LLl20l6 a O3/2O24,
de forma não contínua;

.
.

(vinte mil reais) por meio de cheque;
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - conforme Tabela Fipe - por meio de dação
em pagamento do veículo VWKOMBI FURGAO, Ano de Fabricação/Modelo:
2OL2/2OL2, placa: AVB-5064, chassi no. 9BWNF07X9CP0256B2, bem móvel livre e
R$ 20.000.00

desembaraçado, sem qualquer ônus;

.

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente a um imóvel de

matrícula matricula LZL.2B9 do Bo Registro de Imóveis de Curitiba, apaltamento 12,

localizado no Térreo do Bloco B-9 do Condomínio Residencial Quintas de São
Francisco, situado às Ruas João Dembinski e Clemente Ritz, Curitiba/PR, cuja a área
total perfazB4,g m2, bem imóvel livre e desembaraçado, sem qualquer ônus.

Após a análise de toda a documentação referente aos bens acima [dentificados, o
Conselho Fiscal opinou pela aceitação da doação acima descrita, recomendan@

o encami.nhamento para a aprovação da Assembleía Geral Extraordinária.

Curitiba, 18 de agosto de 2.020.

José Luiz de Godoy

Ricardo José Iglesias Teixeira

Carlos Henrique Rossoni

Carlos Magno Andrioli Bittencourt

Luiz Fernando Fabrí

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas – AAHC, reuniuse em sessão virtual ocorrida no dia 18/08/20, com horário de encerramento às
17:00, por meio da ferramenta “whats app”, 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 “whats app”, evitando-se, com isso, aglomerações e respeitando o
isolamento social.
A pauta da reunião teve como objeto a deliberação quanto a aceitação de doação
para posterior, transferência dos bens em favor da Associação dos Amigos do HC,
em atenção ao disposto no artigo 22, IV do nosso Estatuto Social, da doação abaixo
descrita:
O valor total da doação foi de R$ 248.989,70 (duzentos e quarenta e oito mil
novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), nos termos que seguem:
•

R$ 48.989,70 (quarenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta

centavos) referentes a amortizações realizadas no período de 11/2016 a 03/2020,
de forma não contínua;
•

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por meio de cheque;

•

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – conforme Tabela Fipe - por meio de dação

em pagamento do veículo VW/KOMBI FURGAO, Ano de Fabricação/Modelo:
2012/2012, placa: AVB‐5064, chassi n°. 9BWNF07X9CP025682, bem móvel livre e
desembaraçado, sem qualquer ônus;
•

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente a um imóvel de

matrícula matricula 121.289 do 8º Registro de Imóveis de Curitiba, apartamento 12,
localizado no Térreo do Bloco B‐9 do Condomínio Residencial Quintas de São
Francisco, situado às Ruas João Dembinski e Clemente Ritz, Curitiba/PR, cuja a área
total perfaz 84,9 m², bem imóvel livre e desembaraçado, sem qualquer ônus.

Após a análise de toda a documentação referente aos bens acima identificados, o
Conselho Fiscal opinou pela aceitação da doação acima descrita, recomendando
o encaminhamento para a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária.
Curitiba, 18 de agosto de 2.020.
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