
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO PARANÁ CLUBE 
 

 
Ao(s)  
Presidente e demais membros do Conselho Gestor do Paraná Clube 
Presidente e demais membros do Conselho Deliberativo do Paraná Clube 
 
Ref: Parecer sobre as demonstrações contábeis encerradas em 31 de 
dezembro de 2021.  
 
 
Prezados senhores,  
 
 Em cumprimento às normas estatutárias, o Conselho Gestor, encaminhou 
ao Conselho Fiscal as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios de 
2021, bem como o Parecer dos Auditores Independentes.  
 

O Conselho Fiscal do Paraná Clube, nos termos do ART. 83 do Estatuto 
Social, em reunião ordinária realizada em 22 de abril de 2021, com base nos 
exames efetuados e havendo procedido à análise: 
 

 Das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021, as quais 
incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a 
Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas; e 
 

 Do Relatório dos Auditores Independentes, ciente das ênfases registradas 
nesse Relatório;  

 
Apresenta o parecer anual sobre as Demonstrações Contábeis referentes 

ao exercício de 2021. 
 

É importante destacar que a análise da documentação da movimentação 
contábil do Clube ficou prejudicada devido ao tempo exíguo que este Conselho 
Fiscal dispõe para a emissão de seu parecer. 

 
Ressaltamos em nosso parecer as dificuldades que este conselho obteve 

junto com a empresa que executou os serviços contábeis no clube, durante o 
exercício de 2021. 

 
 



 

Este conselho entende as dificuldades para a prestação de informações 
em virtude do acima citado, bem como pelo fato de que houve quatro gestões 
diferentes no clube ao longo deste ano, entretanto, a forma como foram 
prestadas as informações financeiras são precárias, gerando desconforto aos 
conselheiros para a emissão do parecer com base naquilo que nos foi 
apresentado. 

 
Reconhecemos também um constante esforço do Conselho Gestor nos 

atendimentos às solicitações feitas por este Conselho Fiscal, entendemos que o 
Paraná Clube é um grande clube, cheio de atividades alheias “as quatro linhas”. 

 
Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis, representam os 

aspectos relevantes à posição financeira e patrimonial do Paraná Clube, e estão 
de acordo com as práticas contábeis aplicáveis, exceto pelos itens mencionados 
no parecer dos Auditores Independentes MÜLLER & PREI. 

 
O Conselho Fiscal aprova, com ressalvas, às Demonstrações Contábeis, 

referentes ao ano-calendário de 2021, por seguirem as normas contábeis e 
financeiras exigidas pela legislação aplicável e, ao disposto no Estatuto do 
PARANA CLUBE, exceto pelas ressalvas apresentadas pelo auditor e as listadas 
abaixo: 

a) Confirmação externas de saldos, não foram recebidas a totalidade das 
respostas das solicitações de confirmações externas de saldos enviadas 
as instituições financeiras e assessores jurídicos do Clube, pela empresa 
de Auditoria MÜLLER & PREI Auditores Independentes; 
 

b) Não está sendo aplicando os encargos de depreciação incidentes sobre os 
bens do ativo imobilizado (exceto imóveis) do Clube vêm sendo 
reconhecidos segundo o critério fiscal, não sendo adotados os critérios 
estipulados na Seção 17 - Ativo Imobilizado, da NBC TG 1000. O Clube 
não apresentou os controles internos com a localização física dos bens 
que compõe o Ativo Imobilizado; 

 
c) Valores que lançados no Ativo Circulante “Contas Judiciais – Venda de 

Ativo Imobilizado”, no valor de R$ 6.938.191,28, entendermos ser um valor 
de realização a longo prazo. 

 
d) Baixas realizadas no intangíveis, referentes a Centro de Formação de 

Atletas, no valor de R$ 5.273.672,60, transferidas para as Despesas, por 
não nos ter sido passadas as informações referentes a quais atletas 
pertencem.  



 

O Relatório e Parecer de Auditoria da empresa MÜLLER & PREI Auditores 
Independentes, emitido em data de 20 de abril de 2022, fica como parte 
integrante deste parecer, sob a forma de Anexo. Mantendo-nos à disposição de 
V. Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, 
subscrevemo-nos. 
 
É o nosso parecer 

 
Curitiba, 25 de abril de 2022.  

  
 
 
 
 

LUCAS VINICIUS MUNHOZ WASHINGTON SILAS DEGRAF 
              Presidente             Vice-Presidente 

 
 
 
 
 

RICARDO ALEXANDRE GERBER ROBERTO SANTOS ANHAIA 
               1º Secretário              2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
DHIEGO CRISTIANO DA SILVA      FERNANDO GERALDI 

                                 Conselheiro                Conselheiro 
 
 
 
 
 
 
                   FILIPE RAPHAEL BENETTI                    GUILHERME TOLENTINO RIBEIRO DA SILVA 
                              Conselheiro              Conselheiro 



 

 
 
 

ULISSES MENDES MACHADO JUNIOR 
Conselheiro 


