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PARECER DO CONSELHO FISCAL – 2021 

 

 

 

O Conselho Fiscal da UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

LTDA, inscrita no CNPJ nº. 04.612990/0001-70, com sede na Av. Constantino Nery, 1.678 – São 

Geraldo – CEP 69050-002, em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, nos termos do art. 

67, X do Estatuto Social, realizou análise das demonstrações contábeis consolidadas referentes ao 

exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, com base no Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, bem como na apreciação do Relatório dos Auditores Independentes. 

Para a lisura na verificação das contas e documentos apresentados e utilizando da faculdade 

expressamente prevista no parágrafo único do art. 67 do Estatuto Social, o Conselho Fiscal realizou 

suas análises mediante o assessoramento técnico especializado da R. Tashiro Consultoria, CNPJ 

00.689.504/0001-60, cujas considerações seguem anexas ao presente parecer: 

 

Ao longo do exercício de 2021, acompanhamos de perto, os esforços realizados nas tratativas 

para redução em mais de R$ 9 milhões no saldo da rubrica “Adiantamentos”, porém ainda é 

relevante, ultrapassando os R$ 60,6 milhões, para otimizar este processo, o apoio da RJ será 

essencial para que consigamos êxitos neste processo. 

Ainda se mantêm o status, do processo de manifestação formal realizada nos órgãos 

(Ministérios Público Estadual e Federal), no que se refere a realização de auditoria forense, incorrida 

conforme solicitação dos cooperados na AGE realizada 14/06/2018.  

Fica evidenciada, a recomendação deste Conselho Fiscal, para que a cooperativa continue a 

implementar diversas medidas para impulsionar o número de beneficiários. Entre elas, projetos 

dedicados à jornada do paciente com adoção das melhores práticas cooperativistas tendo o cliente 

como ponto focal, além da otimização da carteira e de vendas, em trabalho conjunto entre as 

entidades nacionais do Sistema Unimed e estreitando o relacionamento com corretores parceiros. 

 



      

 

www.unimedmanaus.com.br 

Av. Constantino Nery, n° 1.678 

69050-002 - São Geraldo 

T. (92) 4009-8686 / 0800-702-9088 

Desta forma, baseado nos exames efetuados, ainda que apontadas as considerações acima, 

mas que não afetam a Aprovação das Demonstrações Contábeis, somos de parecer que as contas 

apresentadas devem ser aprovadas por essa Assembleia. 

 

                                                                                                       Manaus, 10 de março de 2022. 

 

 

DR. LUIZ CARLOS HAVAS 

Coordenador do Conselho Fiscal 

 

 

DRA. EDA CRISTINA DA SILVA CHAGAS 

Secretária do Conselho Fiscal 

 

 

DR. PAULO CÉSAR CARVALHO MONTENEGRO  

Conselheiro Efetivo do Conselho Fiscal 

 

 

DRA. SILVANA DE LIMA E SILVA 

Conselheira Suplente do Conselho Fiscal 

 


