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Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras da CÂMARA DE INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAXIAS DO SUL que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da CÂMARA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
CAXIAS DO SUL em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

 
 
Parecer emitido pelo Conselho Deliberativo: 
 

P A R E C E R 

 

O Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, reunido  

no dia 17 de março de 2021, na sede da Entidade, obedecendo o que determina o artigo 53 -  VI, 

do Estatuto Social, procedeu ao exame do Relatório  Anual das Atividades  da Diretoria 

Executiva e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fiscal de 2020, 

acompanhadas do Parecer dos Auditores independentes, entendidas aptas a serem aprovadas, 

o que de fato ocorreu de forma unânime pelos conselheiros presentes na reunião, pelo que se 

emite o presente Parecer, a ser submetido à Assembleia  Geral Ordinária desta Câmara de 

Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a se realizar no dia   29  de abril de 2021.                                                          

                                                                Caxias do Sul, 17 de março de 2021. 
                                                                           
                                                               José Quadros dos Santos  
                                                           Presidente do Conselho Deliberativo 
 
 


