
 

 

 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
 

   Os membros do Conselho Fiscal da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial - ABDI, no exercício de suas atribuições previstas no artigo 
6º do Decreto nº 5.352/2005, no artigo 9º do Estatuto Social da ABDI, considerando as 
Demonstrações Contábeis da ABDI relativas ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, o Relatório de Auditoria Interna; e o Relatório e o Parecer da 
Auditoria Independente referente ao exercício de 2020, resolvem aprovar, à 
unanimidade, as demonstrações contábeis da ABDI relativas ao exercício de 2020. 

 

   O Conselho Fiscal observa que, de acordo com as notas explicativas 
às demonstrações contábeis de números 10.2, 15 e 16, a denominação de algumas 
contas foram alteradas, bem como houve a retificação do valor do totalizador das 
despesas operacionais na Demonstração do Resultado do Exercício referente ao 
exercício de 2019, não impactando no resultado daquele ano, conforme registrado pela 
auditoria independente, nos termos da Ata da 31ª Reunião do Conselho aqui 
incorporada por referência.   

 
 
 
 

 
Brasília, 15 de março de 2021. 

 
 
 

Titular: RODRIGO SAMPAIO MARQUES 
Ministério da Economia – Secretaria Especial da Fazenda 
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Ministério da Economia – Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade 
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16 mar 2021, 21:48:03 Operador com email angelacristinaacjo@gmail.com na Conta 55f96718-5871-4788-b98c-

5224b60e927a criou este documento número 0b16ba1c-0576-4fce-a007-c2b2747294f2. Data

limite para assinatura do documento: 15 de abril de 2021 (15:21). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

16 mar 2021, 21:51:03 Operador com email angelacristinaacjo@gmail.com na Conta 55f96718-5871-4788-b98c-

5224b60e927a adicionou à Lista de Assinatura:

simone.anacleto@mdic.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Simone Anacleto.

16 mar 2021, 21:52:31 Operador com email angelacristinaacjo@gmail.com na Conta 55f96718-5871-4788-b98c-

5224b60e927a adicionou à Lista de Assinatura:

rodrigo.marques@tesouro.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial. Dados informados

pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Marques.

16 mar 2021, 21:53:26 Operador com email angelacristinaacjo@gmail.com na Conta 55f96718-5871-4788-b98c-

5224b60e927a adicionou à Lista de Assinatura:

ralph@sapoznik.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial. Dados informados pelo Operador

para validação do signatário: nome completo Ralph Sapoznik.

16 mar 2021, 21:53:47 Operador com email angelacristinaacjo@gmail.com na Conta 55f96718-5871-4788-b98c-

5224b60e927a alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 15

de abril de 2021 (15:21).

16 mar 2021, 22:28:22 Simone Anacleto assinou. Pontos de autenticação: email simone.anacleto@mdic.gov.br (via

token). CPF informado:  Foto do documento oficial, sendo a frente com hash

SHA256 prefixo 959b6e(...), vide anexo frente 16 mar 2021, 22-28-19.png, e o verso com hash

SHA256 prefixo a35d5f(...), vide anexo verso 16 mar 2021, 22-28-19.png. IP: 
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16 mar 2021, 22:41:07 Rodrigo Marques assinou. Pontos de autenticação: email rodrigo.marques@tesouro.gov.br (via

token). CPF informado: . Foto do documento oficial, sendo a frente com hash

SHA256 prefixo b91b39(...), vide anexo frente 16 mar 2021, 22-40-57.png, e o verso com hash

SHA256 prefixo fc08b2(...), vide anexo verso 16 mar 2021, 22-40-57.png. IP: .

Componente de assinatura versão 1.102.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 mar 2021, 08:22:29 Ralph Sapoznik assinou. Pontos de autenticação: email ralph@sapoznik.com.br (via token). CPF

informado: . Foto do documento oficial, sendo a frente com hash SHA256 prefixo

4b8a35(...), vide anexo frente 17 mar 2021, 08-22-16.png, e o verso com hash SHA256 prefixo

4b04bd(...), vide anexo verso 17 mar 2021, 08-22-16.png. IP: . Componente de

assinatura versão 1.102.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 mar 2021, 08:22:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

0b16ba1c-0576-4fce-a007-c2b2747294f2.

Hash do documento original (SHA256): dd6bf973d189b8f574f490c9a1b298ebd8c34ece22929b43cb8db89783163649

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0b16ba1c-0576-4fce-a007-c2b2747294f2, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 16 de março de 2021, 21:48

0b16ba1c-0576-4fce-a007-c2b2747294f2
Página 2 de 8




