ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 2021
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas, os membros do Conselho
Fiscal Álvaro Toubes Prata, Fernando Cosme Rizzo Assunção, Luiz Bevilacqua, Renato Machado
Cotta e Susana Inés Cordoba de Torresi se reuniram através de plataforma de telepresença Zoom.
Participaram também representantes da empresa de auditores, Sergio Paulo da Silva e Thiago da
Silva, os representantes da empresa de Contabilidade, Raquel Machado e Marcos Alves, a Gerente
Financeira da ABC, Adriana Bouzon Farias, e o Assistente Financeiro, Otávio de Araújo Sant'Anna
e o Chefe de Gabinete do Presidente da ABC, Fernando Carlos Azeredo Verissimo. Este último
secretariou a reunião. O Sergio fez a apresentação do relatório final de auditoria. O Conselho
Fiscal identificou que não há mais quaisquer dúvidas entre os relatos contábeis e financeiros e
que todas as questões foram satisfatoriamente respondidas pela auditoria, e aprovou as contas
da Academia Brasileira de Ciências do ano de 2020. Os membros do Conselho reforçaram o pedido
para que a ABC tenha iniciativas para que se aumente a arrecadação de recursos privados. Uma
das sugestões diz respeito a captar recursos de doação espontânea nos webinários (PIX), mas
outras versam sobre a comercialização de livros e palestras. Além disto, a ABC deve buscar empresas privadas para novas associações à ABC, ou para prestação de serviços em estudos de
temas de interesse mútuo. Os simpósios Academia-Empresa, nos modelos regionais de 2012 e
2013, com apoio das FAPs, permitiu a aproximação da ABC de empresas que vieram a ser Membros Institucionais ou patrocinadores das atividades do centenário. O Conselho Fiscal acredita
que o retorno desses Simpósios poderá ajudar. O Conselho ainda solicitou à Diretoria que, em
momento oportuno, promova alteração do Estatuto da Academia, alterando o artigo 24, para que
a obrigação do Conselho Fiscal apresentar o parecer sobre exercício financeiro anterior seja realizado até 30 de abril de cada ano. Para finalizar, os membros do Conselho elogiaram o trabalho
da Diretoria, que se esforçou para manter o número de funcionários durante a pandemia, e o da
equipe da ABC, que manteve a Casa funcionando mesmo em trabalho remoto. O Conselho também registrou elogios às empresas de trabalho das empresas prestadoras de serviços de auditoria
e contabilidade pelo bom trabalho exercido, e sem mais, a reunião foi encerrada às onze horas e
cinquenta minutos.
Álvaro Toubes Prata
Fernando Cosme Rizzo Assunção
Luiz Bevilacqua
Renato Machado Cotta
Susana Inés Cordoba de Torresi
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