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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA – BIÊNIO 2013/2014
Aos dezenove dias do mês de julho de 2013, na sede da Sociedade Brasileira de
Nefrologia, sito a Rua Machado Bitencourt, 205, em São Paulo, reuniram-se os
seguintes membros do Conselho Fiscal da SBN: Dr. Valter Duro Garcia, Dra. Patrícia
Ferreira Abreu e o Dr. Antonio Américo Alves, presentes também o Dr. Daniel Rinaldi
dos Santos, Presidente da SBN, a Dra. Maria Almerinda Vieira Fernandes Ribeiro
Alves, Tesoureira da SBN e o Sr. Edeno Teodoro Tostes, contador da SBN. Iniciando a
reunião o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e confirmou já ter enviado
a todos os presentes os relatórios que serão analisados e passou a palavra para o
Senhor Contador. Este esclareceu que na última reunião do Conselho Fiscal, reunido
em setembro de 2012, aprovou as contas até 30 de junho de 2012 e então apresentou
o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2012 e o balancete patrimonial
levantado em 30 de junho de 2013 com os respectivos relatórios e demonstrações, bem
como a Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal do Brasil, referente a Tributos
Federais e Dívida Ativa da União, a Certidão Previdenciária, o Certificado de
Regularidade do FGTS, a Certidão da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e
da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Feita a análise das demonstrações o conselho
fiscal faz as seguintes recomendações: a) No sentido de reduzir o custo das passagens
aéreas, os usuários deverão confirmar com a maior antecedência possível sua viagem,
para emissão com valor de desconto; b) As campanhas SBN devem ser 100%
patrocinadas; c) Também as publicações a partir desta data deverão ser patrocinadas;
d) Divulgar nas publicações o repasse de anuidades que é feito a cada Regional da
SBN; e) Ter como meta uma receita média mensal de R$ 150.000,00 para cobrir os
custos SBN; f) Manter a anuidade em R$ 450,00 para pagamento em dezembro/2013 e
pagamento posterior a esta data acrescentar 10%; g) Verificar junto ao setor jurídico
quais são as responsabilidades financeiras da SBN perante as Regionais segundo o
Estatuto. O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade os demonstrativos contábeis
apresentados, pois representam a real situação econômico-financeira da Entidade e
recomenda sua aprovação pela Assembleia Geral dos Associados. Nada mais havendo
a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e achada conforme
segue assinada pelos presentes.

Dr. Valter Duro Garcia

Dra. Patrícia Ferreira Abreu

Dr. Antonio Américo Alves

Dr. Daniel Rinaldi dos Santos

Dra. Maria Almerinda Vieira F. Ribeiro Alves

Sr. Edeno Teodoro Tostes

Rua Machado Bittencourt, 205 - Conj. 53 - Vila Clementino - 04044-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 5579-1242 - Fax: (11) 5573-6000

E-mail: secret@sbn.org.br
E-mail: jbn@sbn.org.br

