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Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Assecor 

 

 

 

 

Às 17:00 h do dia 27 de janeiro de 2022, realizou-se reunião do Conselho Fiscal da 
Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento - Assecor, 
de forma virtual, por meio do aplicativo zoom meeting. Nos termos do art. 4º e seguintes da 
lei n.º 14.010 de 10/6/2020, com a seguinte pauta: 1. Eleição do Presidente do Conselho 
Fiscal; 2 Contas da Assecor do exercício de 2021. Abertos os trabalhos, o debate iniciou com 
questões estatutárias e acerca das contas da Assecor, concluído o debate os conselheiros 
deliberaram por unanimidade: eleger o conselheiro Eduardo Nunes Loureiro como 
Presidente do Conselho Fiscal e aprovar o parecer acerca das contas, que segue em anexo. 
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram finalizados às 18 horas. Foi elaborada a 
presente ata, que segue assinada por todos os membros do Conselho Fiscal. 

 

___________________________________ 
Eduardo Nunes Loureiro 

Presidente do Conselho Fiscal 

 

_________________________________ 
Clara Maria Guimarães Marinho Pereira 

Membro Titular do Conselho Fiscal 
 
 

_____________________________________ 
Daniel Leitão Corrêa e Silva 

Membro Titular do Conselho Fiscal 
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal da Assecor 

 

 

 

Exercício: 2021 

 

I – Da Sistemática Utilizada 

O Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento 
e Orçamento – Assecor - foi chamado para analisar as contas da Assecor do exercício de 2021. 

A análise das contas foi elaborada com base no fluxo financeiro, com a verificação dos 
saldos bancários e de caixa, nos demonstrativos mensais de notas fiscais e comprovantes de 
pagamentos, atas de reuniões da Diretoria Executiva e atas de assembleias gerais da Assecor. 

II – Da Análise das Contas 

Partindo dos saldos apurados no exercício de 2020, último ano analisado e aprovado, o 
Conselho Fiscal realizou a conferência dos documentos fiscais e seu correto pagamento diante dos 
relatórios contábeis apresentados. 

III - Do Parecer 

Diante da análise dos documentos apresentados e analisados, o Conselho Fiscal, por 
unanimidade, recomenda a aprovação das contas referente ao exercício de 2021. 

Brasília/DF, em 31 de janeiro de 2022. 

 

___________________________________ 
Eduardo Nunes Loureiro 

Presidente do Conselho Fiscal 
 

_________________________________ 
Clara Maria Guimarães Marinho Pereira 

Membro Titular do Conselho Fiscal 
 
 

_____________________________________ 
Daniel Leitão Corrêa e Silva 

Membro Titular do Conselho Fiscal 
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