À
Diretoria
Srs. Presidente
Presidente Conselho Fiscal

Como acordado na nossa assembleia em Maceió, e o conjunto de compromissos assumidos
pela diretoria da FBBM, temos a informar que:
•
•
•
•
•
•

•

•

Apesar da Diretoria Eleita não ter assumido efetivamente, por atraso do registro das
Atas de Eleição e Posse, estamos aguardando os trâmites cartorários e assim que isso
ocorrer teremos o controle e a implantação da nova gestão da FBBM
A prestação de contas da nova gestão ainda não foi apresentada, em função do
processo de contratação da auditoria externa, conforme prevista em estatuto, e que
gera a exigibilidade dessa atividade prévia.
O processo de contratação do serviço de auditoria se encontra em fase de finalização,
em atendimento ao disposto em nosso Estatuto, e informamos que o mesmo ocorrerá
antes do prazo regimental de 90 dias;
Temos duas contas na Caixa Economica Federal, sendo seus saldos em 30/01/2018:
o Conta Corrente: R$ 532,00
o Conta Investimento: R$ 54.206,85
A comprovação dos saldos é apresentada nos extratos em anexo
Nesse período foram realizadas 5 despesas (apresentadas no comprovante anexo),
sendo elas:
▪ Custas de Cartório: R$ 242,34
▪ Taxa Judiciária: R$ 28,09
▪ Custas de Cartório: R$ 258,18
▪ Taxa Judiciária: R$ 28,09
▪ Despesa Hospedagem site: R$ 118,80
Despesa com assinatura de pacote de telefone, internet e TV contratadas pela gestão
passada, conforme demonstrativo bancário (*):
▪ Janeiro: R$ 264,02
▪ Fevereiro: R$ 264,02
Em anexo extratos de janeiro e fevereiro, demonstrando a realização das despesas
acima

Assim sendo, transmitindo essas informações iniciais, atestamos nosso empenho em manter o
compromisso de transparência, e, também, de assegurar um contínuo canal de comunicação,
com todos os associados da FBBM.
Solicitamos a especial gentileza de darem ciência a todos os membros de suas associações.
(*)Essa despesa relativa à TV por assinatura já foi solicitado ao antigo presidente, Sr
Galvão que faça o cancelamento desse contrato.

Grato,
Hamilton M. de Carvalho Júnior
Diretor Financeiro FBBM

Extrato Bancário

Comprovante de Aplicação

Comprovantes de Despesas Realizadas

Comprovantes despesas judiciárias

Extrato de Janeiro e Fevereiro

