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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL No. 01/2022 

 

O Conselho Fiscal da ALUMNI EMC - Associação dos Egressos do 
Departamento de Engenharia Mecânica e da Antiga Escola de Engenharia 
Industrial da Universidade Federal, em cumprimento das disposições legais e 
estatutárias, reuniu-se, no dia 22/03/2022, às 19 horas, por meio virtual, com a 
presença dos conselheiros Marcelo Ferreira Guimarães, Reinaldo de Almeida 
Coelho e Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior, do presidente Sérgio Luis 
Gargioni e do administrador Frank Nicodem, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: Item único: Análise e opinião sobre o Demonstrativo do 
Resultado e Balanço Patrimonial, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 
de dezembro de 2021. Dando início à seção, o presidente da reunião Reinaldo 
de Almeida Coelho deu as boas-vindas a todos e em seguida procedeu a 
abertura dos trabalhos: Item único: Análise e opinião sobre o Demonstrativo 
do Resultado e Balanço Patrimonial, relativo ao período de 01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2021. O conselho fiscal assistiu à apresentação das 
demonstrações financeiras referentes ao exercício 2021, realizada pelo Sr. 
Frank Nicodem, destacando-se o ativo de R$ 9.203,24 e o patrimônio líquido de 
R$ 9.203,24 em 31/12/2021 e um resultado no exercício de (R$ 32.023,32). Com 
base nos exames efetuados, considerando as informações e esclarecimentos 
recebidos, o Conselho Fiscal opina, por unanimidade, que todos os assuntos 
tratados no exercício que possam afetar a situação patrimonial e financeira da 
ALUMNI EMC estão adequadamente consignados nas demonstrações e que, 
portanto, os referidos documentos estão em condições de serem apreciados 
pelo Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou 
a reunião as 20 horas. Florianópolis, 22 de março de 2022. 
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