
Ata nº 001 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO  

CUIABÁ ESPORTE CLUBE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL 

CNPJ 04.474.144/0001-39 

 

Aos 22 dias do mês de abril de 2022, as 17:00 horas, na sede da Sociedade, localizada a Avenida 

Ayrton Senna da Silva 403, Bairro Distrito Industrial, na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, CEP 78;098-282, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do CUIABÁ ESPORTE 

CLUBE- SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL, conforme determina o Art. 17 do Estatuto Social 

da Sociedade. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Conselheiro Fiscal Ronei Schultze, que 

convidou a mim, Cláudio Heinzen para secretariar, com a presença de todos os conselheiros 

fiscais titulares da Sociedade.  Iniciada a reunião passou-se a primeira pauta: PARECER DO 

CONSELHO FISCAL SOBRE OS BALANCETES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CUIABÁ ESPORTE 

CLUBE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FIUTEBOL.  Os abaixo assinados, na condição de membros 

do Conselho Fiscal do Cuiabá Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol, e em 

cumprimento das atribuições legais e estatutárias, declaram que examinaram o Balanço 

Patrimonial e demais Demonstrativos Contábeis normatizados pela legislação vigente, bem 

como o Relatório da Diretoria, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem 

como declaram que estavam em posse do relatório dos auditores independentes. Assim, 

baseado nos exames efetuados e no Parecer de Auditoria Externa, os abaixo assinados, 

concluem que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos(as) senhores(as) 

acionistas(as), sem qualquer ressalva ou recomendação. Em seguida passou-se a segunda pauta 

do dia: ASSUNTOS GERAIS. O presidente do Conselho Fiscal analisou que a Diretoria do Cuiabá 

Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol vem exercendo um excelente trabalho, sendo 

que a Sociedade possui todas as Certidões Negativas de Débito em dia, bem como não há 

nenhum passivo tributário e trabalhistas, sendo que a Sociedade honra, rigorosamente em dia, 

todos seus compromissos. Em seguida foi dada a palavra aos presentes. Não havendo nenhuma 

manifestação, o presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário a lavratura dessa Ata, 

que após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio.   

Cuiabá/MT em 22 de abril de 2022. 

 

___________________________________                            _________________________________ 

Ronei Schultze      Cláudio Heinzen 
Conselheiro Fiscal - Presidente    Conselheiro Fiscal - Secretário 
 

 

__________________________________ 

Fabrícia Tatiana Poletto 
Conselheira Fiscal 
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