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ATA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

Aos 27 dias do mês de dezembro ano de 2016 às 15:00 horas, na sede da Associação de bicicross 

de Salvador, Alameda praia de Guaratuba, nº 282, Stella Mares, Salvador Bahia CEP: 41.600-270. 
Os conselheiros fiscais da  ABS Associação de bicicross de Salvador CNPJ :06.055.992.0001/30,  
abaixo assinados, reuniram-se em assembleia ordinária da Associação de bicicross de Salvador 
para apreciar os relatórios e prestação de contas apresentada pelo Tesoureiro Carmen Gonçalves  
e Presidente Dernivan Nunes do Nascimento da entidade referente ao exercício de 2016 Foram 
analisados os seguintes documentos: Convênios realizado entre governo do estado, editais, 
pagamento e manutenção do projeto social ,pagamento de aluguel, pagamentos manutenção do 
caminhão, compra de matérias de escritório, aquisição de peças de matérias para bikes projeto, 
taxas de inscrições ,extratos de conta corrente caixa econômica federal, notas fiscais, recibos, 
orçamentos. 

 Os conselheiros constataram que as receitas, no valor de R$13.931,40(Treze mil novecentos e 
trinta e um reais e quarenta centavos), foram realizadas dentro do limite previsto, e as despesas 
totais, no valor de R$8.968,70 (oito mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) 
foram utilizadas para atender às necessidades da Associação de bicicross de Salvador No valor 
das despesas estão incluídas as extraordinárias para aluguel no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) 

Os conselheiros, por unanimidade sem ressalva, aprovam das contas pela assembleia. Nada 
mais havendo a ser tratado, lavram a presente ata, redigem o Parecer do Conselho Fiscal à 
Assembleia Geral de Prestação de Contas e encerram a reunião. 
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