
Belo Horizonte, 1º de abril de 2021. 
 

 
 
 
 
Ilmo. Sr.  
Dr. LEONARDO GONTIJO VIERA GOMES 
Diretor Presidente do Instituto Mano Down 
Rua Japão, 180, Bairro Alto Barroca, Belo Horizonte/MG 
 
 
 
 

FELIPE CHALFUN, JEFFERSON NASCIMENTO AMARAL E 
PAULO ANTÔNIO MACHADO DA SILVA FILHO, Conselheiros Fiscais do 

INSTITUTO MANO DOWN, eleitos na forma do respectivo Estatuto Social, 

veem, pelo presente Voto, nos termos dos artigos 163 e seguintes da Lei de 

S/A, n° 6.404/76, apresentar Parecer unânime acerca das Demonstrações 

Contábeis da referido Instituto, referente ao ano de 2020. 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que em tempo e modo foram-

nos apresentados, pelo Escritório de Contabilidade do Instituto, Organização 

SAVERE, CRC: MG 005078/O-4 e CNPJ: 25.568.056/0001-78, as 

demonstrações financeiras padrão e customizadas com as regras de 

Instituições do Terceiro Setor, sendo elas: Balanço Patrimonial, Demonstração 

de Resultados (DRE) e Balancete Consolidado e os Relatórios Gerenciais de 

Revisão preventiva elaborados pela empresa de Consultoria 2Gether 

Consulting, correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2020. 

 

Posteriormente, foram discutidos, entre os Conselheiros 

Fiscais, os pontos relevantes dos documentos supra. 

 

Dentro deste contexto, destacamos que os referidos 

documentos estão em condições de serem apreciados pelo Conselho 

Consultivo Estratégico do Instituto, além de eventuais outros interessados. 

 



 Cabe ressaltar que o Instituto vem se profissionalizando e 

aperfeiçoando seus controles internos, transparência e ajustes para 

apresentação de todos os números e esclarecimentos sobre cada um dos 

processos de forma separada e condizente com a ética e transparência 

necessária.  

 

Fatos ou dados eventualmente suprimidos e/ou não 

apresentados na documentação enviada por aquela área, que possam alterar 

as análises e opiniões realizadas, não são de responsabilidade deste 

Conselho. 

 

Por todo exposto, sobretudo diante das questões levantadas 

acima, estes Conselheiros emitem Parecer favorável, no sentido de aprovar as 

Demonstrações Contábeis do Instituto Mano Down, referente ao ano de 2020. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

FELIPE CHALFUN 
                           CONSELHEIRO FISCAL 
 
 
 
 
 

JEFFERSON NASCIMENTO AMARAL 
                           CONSELHEIRO FISCAL 
 
 
 
 
 

PAULO ANTÔNIO MACHADO DA SILVA FILHO 
                          CONSELHEIRO FISCAL 


