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O Conselho Fiscal da Associação Casa Fonte da Vida, examinou detidamente a 
documentação apresentada, as demonstrações contábeis, verificando que elas 
foram feitas dentro das atuais normas técnicas aplicadas no Brasil, representando 
fielmente a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2021. Acrescenta 
ainda o elogiável desempenho da Administração da Associação, que vem enfren-
tando, com muita competência e sabedoria a grande crise econômica financeira 
que o País vem sofrendo,capacitando-se assim para receber toda nossa confiança 
e nossa expectativa de que esta fazendo o que há de melhor na administração da 
associação. Comprovando essa capacidade o resultado do balanço de 2020, que 
de um déficit de 483.984,00 de reais em 2020 para 4.908.899,00 de reais em 2021, 
aumentando assim em 4.424.965,00 de reais o déficit. Isto demonstra o grande 
dêsequilíbrio que o país vem sofrendo, que são fortes aumentos de preços dos 
serviços (1.728.899,00) e em materiais e medicamentos em (4.009.500,00) e sem 
reajuste de preço nos serviços prestados. Plenamente justificado pela queda de 
serviços prestados, isso tecnicamente mostrado pela Ciência Contábil, mas como 
nós acreditamos naquilo que Deus nos determinou fazer, e que ELE nos capacita, 
confiamos na regularização das Receitas e Despesas nos próximos exercícios. No 
parecer dos Auditores lndependentes e no nosso, solicitamos aos conselheiros que 
aprovem estas contas. 

Jacareí, 17 de junho de 2022.
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