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PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 

 

O Conselho de Administração da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, em 
reunião realizada no dia 08 de 
estatutárias, analisou as Demonstrações Financeiras, referentes ao 
2015, apreciou o Relatório da Administração, as respectivas Notas Explicativas, o parecer 
dos Auditores Independentes, do 
término do semestre e, assim, diante das peças apresentadas e após a análise de toda a 
documentação, referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação 
contida no Parecer da CASS AUDITORES
INDEPENDENTES e do Conselho Fiscal, entende
adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Instituição e opina, favoravelmente, à 
aprovação dos referidos documentos. Palmas 
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do Conselho de Administração, reunião realizada em 08/10/2015                           
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PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, em 
reunião realizada no dia 08 de outubro de 2015, cumprindo suas atribuições legais e 
estatutárias, analisou as Demonstrações Financeiras, referentes ao primeiro semestre de 

, apreciou o Relatório da Administração, as respectivas Notas Explicativas, o parecer 
dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao 

e, assim, diante das peças apresentadas e após a análise de toda a 
documentação, referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação 
contida no Parecer da CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S 
INDEPENDENTES e do Conselho Fiscal, entendeu que a Prestação de Contas representa, 
adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Instituição e opina, favoravelmente, à 
aprovação dos referidos documentos. Palmas - TO, 08 de outubro de 2015.

HERBERT BRITO BARROS FRANCISCO TADEU 
SANT’ANNA JARDIM

Membro 
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PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, em 
de 2015, cumprindo suas atribuições legais e 

primeiro semestre de 
, apreciou o Relatório da Administração, as respectivas Notas Explicativas, o parecer 

Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao 
e, assim, diante das peças apresentadas e após a análise de toda a 

documentação, referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação 
E CONSULTORES S/S – AUDITORES 

que a Prestação de Contas representa, 
adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Instituição e opina, favoravelmente, à 

de 2015. 

FRANCISCO TADEU 
SANT’ANNA JARDIM 

Membro 


