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Florianópolis, 31 de Julho de 2007 

 

Ilmo: Sr. 

 APARÍCIO JOSÉ MAFRA NETO 

Diretor Presidente da Fundação CASAN 

 

Analisando o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício de 2006, 

constatamos que houve um déficit de R$ 808.830,57 no período. Este é preocupante do ponto de vista fiscal, 

tendo em vista que houve um aumento significativo do déficit patrimonial da Fundação, caso se compare os 

exercícios fiscais dos anos anteriores. 

Este déficit representou uma diminuição de mais de 5,5% do patrimônio da fundação num 

período de 12 meses, o que é motivo de atenção e preocupação destes conselheiros. 

Ao analisarmos o restante das informações, constatamos que o grupo das Receitas apresentou 

uma diminuição brutal das arrecadações efetuadas pela Fundação, o que é justificável pela atual situação da 

Fuças. 

Porém, ao analisarmos o grupo das Despesas, percebemos que a administração da Fucas não 

diminuiu as despesas em nível razoável. Esperava-se que, diante da diminuição das receitas, houvesse 

também uma significativa diminuição das despesas para compatibilizar o fluxo financeiro da Fundação. 

Não quer dizer que ela não pudesse ter déficit neste momento, mas o tamanho dele é 

significativo. E a grande razão deste déficit é a manutenção do grupo das Despesas num patamar 

insustentável. 

A par disso, verificamos as atas do Conselho de Curadores para saber se houve autorização 

daquele órgão para a realização de uma despesa tão expressiva. 

E a conclusão que chegamos é que a administração da Fucas não teve autorização do 

Conselho de Curadores para o aumento de despesas. 

Vê-se que o vultoso aumento dos gastos, inclusive nos projetos sociais e despesas de 

propaganda, não teve uma contrapartida no grupo das Receitas. Por isso, entendemos que as contas 

apresentadas, com aumento de despesas, não estão de acordo com o Estatuto e as deliberações do Conselho 

de Curadores. 

Ressalte-se que os gastos do déficit financeiro do ano 2005 teve autorização do Conselho, 

por isso, as contas foram aprovadas. 

Como no ano de 2006 não houve autorização para aumento deste déficit financeiro, 

entendemos que as contas devem ser rejeitadas. 
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