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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO 
PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO 

(AP1MC) 
 
 
 O Conselho Fiscal da Associação Programa Um Milhão de Cisternas 
para o Semiárido (AP1MC), no uso de suas atribuições, conferidas pelos 
Incisos I a IV do Art. 45 do Estatuto Social da AP1MC, examinou o Balanço 
Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstração do resultado, das mutações de patrimônio social e do fluxo de 
caixa. 
 
 Com base nos documentos examinados, nas análises procedidas e 
relatório sem ressalva da Chronus Auditores Independentes S/S, é da opinião 
que os atos dos administradores da AP1MC foram praticados de acordo com 
as normas vigentes, respeitando os princípios éticos e de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins 
lucrativos, que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação 
Programa Um Milhão de Cisternas para o Semiárido (AP1MC) em 31 de 
dezembro de 2019, bem como o desempenho de suas operações, as mutações 
do seu patrimônio líquido e o seu fluxo de caixa para o exercício findo nessa 
data. Pelo que este Conselho Fiscal recomenda à Assembleia Geral a 
aprovação sem ressalva, das contas relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019. 
 
 

Recife/PE, 18 de novembro de 2020 
 
 
 
 

Olga Lúcia Matos Oliveira 
Membro do Conselho Fiscal (Titular) 

 
 
 
 
           Avanildo Duque da Silva                                Caroline Sena 
    Membro do Conselho Fiscal (Suplente)          Membro do Conselho Fiscal (Suplente) 
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Log

18 nov 2020, 11:50:36 Operador com email contratos@ap1mc.org.br na Conta 80b37f1e-e038-433b-90c2-

a84470ec8d4f criou este documento número a3407232-4247-4f3d-a296-8ec52a439a4d. Data

limite para assinatura do documento: 18 de dezembro de 2020 (10:10). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 nov 2020, 11:52:36 Operador com email contratos@ap1mc.org.br na Conta 80b37f1e-e038-433b-90c2-

a84470ec8d4f adicionou à Lista de Assinatura:

olga@cese.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Olga Lúcia Matos Oliveira  e CPF 406.813.005-15.

18 nov 2020, 11:54:36 Operador com email contratos@ap1mc.org.br na Conta 80b37f1e-e038-433b-90c2-

a84470ec8d4f adicionou à Lista de Assinatura:

carolsena.slz@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Caroline Sena e CPF 023.338.619-08.

18 nov 2020, 11:56:50 Operador com email contratos@ap1mc.org.br na Conta 80b37f1e-e038-433b-90c2-

a84470ec8d4f adicionou à Lista de Assinatura:

avanduque@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Avanildo Duque da Silva e CPF 361.832.964-49.

18 nov 2020, 11:58:39 Operador com email contratos@ap1mc.org.br na Conta 80b37f1e-e038-433b-90c2-

a84470ec8d4f alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18

de novembro de 2020 (23:57).

18 nov 2020, 16:24:01 Caroline Sena assinou. Pontos de autenticação: email carolsena.slz@gmail.com (via token). CPF

informado: 023.338.619-08. IP: 186.244.48.11. Componente de assinatura versão 1.85.1

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 nov 2020, 18:25:47 Olga Lúcia Matos Oliveira  assinou. Pontos de autenticação: email olga@cese.org.br (via token).

CPF informado: 406.813.005-15. IP: 177.42.118.224. Componente de assinatura versão 1.85.1

disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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18 nov 2020, 18:33:43 Avanildo Duque da Silva assinou. Pontos de autenticação: email avanduque@gmail.com (via

token). CPF informado: 361.832.964-49. IP: 177.133.116.69. Componente de assinatura versão

1.85.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 nov 2020, 18:33:44 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a3407232-4247-4f3d-a296-8ec52a439a4d.

Hash do documento original (SHA256): f3a010c537a882241fa44d37c1fe9c952e5c77e42f6f68ab5a590a9d9f1819c4

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número a3407232-4247-4f3d-a296-8ec52a439a4d, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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