ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DO PARANÁ CLUBE, REALIZADA NO DIA 25/01/2021,
INÍCIO

ÀS

20:30H

REALIZADA

VIRTUALMENTE

ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS.
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2021, reuniram-se virtualmente os Srs.
Conselheiros do Conselho Fiscal do Paraná Clube, em Curitiba-PR, com início às
20:00 horas, em atendimento à convocação veiculada através do grupo de whatsapp
no dia vinte e dois de janeiro de 2021. Estiveram presentes os MEMBROS DO
CONSELHO FISCAL, Dhiego Cristiano da Silva, Fernando Cesar Karpinski, Helio
Hofman, Lucas Vinicius Munhoz, Lukas Jackes Moura Gomes, Ricardo Alexandre
Gerber, Roberto Santos Anhaia, Rubens Ferreira Silva e Washington Silas Degraf.
Conselheiro que justificou sua falta, Filipe Raphael Bonetti. Também estiveram
presentes os Srs. Thiago Gabriel de Oliveira, presidente do conselho fiscal na última
gestão e o Sr. Fabio Abrão, contador do clube.
Com início às vinte horas e trinta minutos, o Conselheiro Rubens F. Silva abre a
reunião a qual foi convocada para que o último presidente deste conselho, Thiago
Gabriel de Oliveira nos repassasse um pouco de sua expertise a frente do conselho
nos últimos anos.
Aproveitando a oportunidade, o Conselheiro Silas solicita ao Thiago nos passar um
pouco de sua experiência em suas participações no Conselho Fiscal. Ele comenta
sobre todas as experiências positivas e negativas e das dificuldades que teve
durante os seis anos à frente do Conselho Fiscal.
Conselheiro Silas aproveita e pede ao Thiago sobre a participação do Conselho
Fiscal na implementação do ato trabalhista, tendo como resposta que o Conselho
juntamente com outros setores do clube tiveram participação direta durante a
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obtenção de todas as informações pertinentes a assinatura do Ato
Trabalhista, mas que após isso apenas o Conselho Gestor passou a
ser o gerador de informações para o Juiz do ato trabalhista
Na sequência trata-se das demonstrações contábeis que devem ser
apresentadas anualmente ao Conselho Deliberativo para análise. Comenta-sesobre
apresentações dos balancetes mensais feitas anteriormente onde muitos
questionamentos de Conselheiros do Deliberativo em relação as dúvidas foram
muito pontuais e que poderiam ser sanadas de outras maneira. Conselheiro Silas
propõe disponibilizar um vídeo previamente ao Deliberativo sobre a apresentação
das demonstações contábeis para que os conselheiros venham preparados para a
reunião, porém isso geraria uma dificuldadeem manter sigilo sobre o vídeo antes da
apresentação oficial dos demonstrativos. Propõe-se também que se faça uma
comissão interna do Deliberativo para acompanhar a análise do Balanço junto ao
Conselho Fiscal.
Aproveitando o tema passou a ser discutido sobre a participação de sócios e/ou
torcedores e membros dos outros Conselhos nas reuniões do Conselho Fiscal com
a tentativa de interagir os poderes do Paraná Clube, assim como também a de
passar uma maior transparência/informações aos os sócios e torcedores quanto a
parte contábil do clube.
Conselheiro Lucas Munhoz pergunta ao Thiago sobre a participação do Conselho
Fiscal no orçamento que nos explica que a responsabilidade do orçamento é do
Conselho Gestor, porém cita que em gestões anteriores Diretorias já pediram auxílio
ao Conselho Fiscal na elaboração do orçamento. Menciona também sobre a
execução dos orçamentos, onde na maioria das vezes acabam sendo elaborados
com divergência, não retratandoa realidade do clube. Deliberou-se então sobre o
clube fazer umorçamento de acordo com a situação real, para que possam ser
cobrados e responsabilizados os futuros gestores devido ao não cumprimento do
orçamento previsto. Com o intuito em cooperar na elaboração, em função da
quantidade de demandas que o Conselho Gestor enfrenta, foi sugerida
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a hipotese em se criar uma comissão mista formada por membros do
conselho Fiscal, Deliberativo em conjunto com o Contador e o
Financeiro do clube para que se faça elaboração do orçamento do
clube, que foi aprovada por todos os Conselheiros presentes.
O assunto então volta-se à relação da Spieler com o Paraná Clube,
devido a vários assuntos ventilados e citados em grupos nas mídias sociais na
internet, e ao relato de conselheiros que efetuaram compras na loja e não tiveram
documentação fiscal disponível no ínicio da comercialização. Portanto, o Conselho
decidiu verificar sobre como pode haver uma maior transparência entre as partes
envolvidas,bem como solicitar ao Jurídico do clube o contrato de prestação de
serviços firmados entre as partes.
Após as considerações finais e como nada mais houvesse a ser tratado o Presidente
do Conselho Fiscal Rubens Ferreira Silva, encerra a reunião às 22h40min da qual
o Conselheiro e 1º Secretário Lukas Jackes Moura Gomes lavrou a presente ata,
em que a via original foi assinada por todos os participantes.
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