
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PARANÁ CLUBE, REALIZADA NO DIA 26 

DE ABRIL DE 2021, INÍCIO ÀS 18:46 horas, REALIZADA VIRTUALMENTE ATRAVÉS DO APLICATIVO 

WHATSAPP. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2021, reuniram-se virtualmente os Srs. Conselheiros do Conselho 

Fiscal do Paraná Clube, em Curitiba-PR, com início às 18:46 horas, com convocação em caráter de urgência via 

Whatsapp às 18:12 horas, pelo Presidente Rubens Ferreira Silva. 

Estiveram presentes de forma virtual os senhores membros do CONSELHO FISCAL, Dhiego Cristiano da 

Silva, Fernando Cezar Karpinski, Filipe Raphael Benetti, Hélio Hofman, Lucas Vinícius Munhoz, Ricardo 

Alexandre Gerber, Roberto Santos Anhaia, Rubens Ferreira Silva e Washington Silas Degraf 

A reunião iniciou-se às dezoito horas e quarenta e seis minutos, através do Presidente Rubens F. Silva, que 

informa a todos a necessidade de dividir o Parecer Fiscal, em Parecer de Demonstrações Contábeis e 

Parecer da Gestão, de forma a não causar mal entendimento dos senhores Conselheiros do Conselho 

Deliberativo. 

Em seguida foi encaminhado 2(duas) minutas dos Pareceres para apreciação e aprovação que deveria 

ocorrer rapidamente, devido a necessidade de encaminhamento ao Conselho Deliberativo. A fim de evitar 

constrangimentos e não servir de impedimento e conflitos de interesses, decide-se retirar as assinaturas 

dos conselheiros Hélio Hofman e Roberto Santos Anhaia, em função dos mesmos, possuírem processos 

contra o clube em fase finais. 

Após a revisão dos Pareceres, foi constatado algumas alterações necessárias e após efetuadas as devidas 

correções, os pareceres foram aprovados pelos conselheiros. Inicia-se logo em seguida, o planejamento 

de como e quem fará as leituras dos pareceres. Fica definido que Rubens Ferreira fará a leitura do Parecer 

das Demonstrações Contábeis e Lucas Munhoz do Parecer sobre a Gestão Financeira. 

Convém destacar que o CONSELHO FISCAL é parte da estrutura da Governança das Empresas/Associações. 

Por definição o órgão deve se ater à fiscalização dos atos dos Administradores, com a verificação do 

cumprimento dos seus deveres/obrigações legais e estatutárias. Opinar sobre as demonstações contabeis 

da alta administração(gestão), fazendo constar do seu Parecer as informações complementares que julgar 

necessárias e uteis e que respaldem sua manifestação. 

Efetuada as leituras, bem como as dúvidas dirimidas para a reunião do Conselho Deliberativo, encerra- se 

esta reunião extraordinária do Conselho Fiscal, com o agradecimento a todos pelo bom trabalho 

desenvolvido, destacando a postura deste Conselho pela coragem e pela ética, fazendo jus a sua função 

que é de resguardar o clube, dando mostras que a atuação deste conselho será ativa e nunca conivente 

com práticas que venham a prejudicar o Clube. 

Após as considerações finais e como nada mais houvesse a ser tratado, o Presidente do Conselho Fiscal 

Rubens Ferreira Silva, encerra a reunião às 19:28 horas, da qual o Conselheiro e 2º Secretário Ricardo 

Alexandre Gerber lavrou a presente ata, em que a via original foi assinada por todos os participantes. 
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