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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos Diretores do 
Instituto Elisabetha Randon 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do INSTITUTO ELISABETHA RANDON que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 do INSTITUTO 
ELISABETHA RANDON em 31 de dezembro de 2021, 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. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior. 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para 
fins de comparação, foram por nós examinados, e emitimos relatório de auditoria com data de 
04 de março de 2021, que não continha nenhuma ressalva. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do 
auditor  
 
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório de Atividades. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Atividades e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório de Atividades e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.  
 



 
 
 

 
 

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório de 
Atividades, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.  
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
  
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes.  
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião.  
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 
 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 



 
 
 

 
 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.  
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
 
Porto Alegre, 20 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 

                     
                          CRC/RS 3993 – CVM 9091 

 
Giuseppe Rosito 
Contador – CRC/RS – 49.186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

INSTITUTO ELISABETHA RANDON 

 
 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
 

(Em reais) 
 

 
ATIVO 

   
 
 

 2021  2020 
 --------------  -------------- 
CIRCULANTE    
    
  Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3) 10.624.264,40  13.061.837,23 
  Subvenções a receber (Nota 4) 248.681,27  1.045.119,28 
  Outros ativos circulantes (nota 5) 166.747,72  51.396,08 
 ------------------  ------------------ 
                 Total do circulante 11.039.693,39  14.158.352,59 
 ------------------  ------------------ 
                     
NÃO CIRCULANTE    
    

     Depósitos judiciais 4.500,00 4.500,00 
     Imobilizado (Nota 6) 5.893.855,24 2.990.592,68 
     Intangível (Nota 7) 29.089,92 37.244,92 

 ------------------ ------------------ 
                 Total do não circulante 5.927.445,16 3.032.337,60 
 ----------------- ----------------- 
   
                 Total do ativo 16.967.138,55 17.190.690,19 
 =========== =========== 

 
 
 
 
 

 
As notas explicativas da administração são parte 

integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

INSTITUTO ELISABETHA RANDON  

 
 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
 

(Em reais) 
 
 

PASSIVO 
 
 
 

 2021  2020 
CIRCULANTE --------------  -------------- 

Fornecedores 80.905,62  37.957,49 
Subvenções, projetos e convênios (Nota 8) 13.846.066,56  13.971.702,86 
Impostos e contribuições sociais (Nota 9) 131.602,36  62.724,61 
Salários e ordenados 68.566,26  60.385,50 
Provisão para férias e encargos  182.788,63  160.219,59 
Receita diferida (Nota 10) 57.169,80  53.130,78 
Outras contas a pagar 17.654,06  18.659,19 
 -------------------  ------------------- 

 Total do circulante 14.384.753,29  14.364.780,02 
 -------------------  ------------------- 
NÃO CIRCULANTE    

Receita diferida (Nota 10) 465.873,60  488.965,61 
 ----------------  ---------------- 

                     Total do não circulante 465.873,60  488.965,61 
 ----------------  ---------------- 
PATRIMÔNIO LIQUIDO    

Patrimônio social (Nota 11) 2.336.944,56  1.971.866,70 
Superávits (déficits) acumulados (220.432,90)  365.077,86 
 -----------------  ----------------- 

                     Total do patrimônio liquido 2.116.511,66  2.336.944,56 
 -----------------  ----------------- 
    
                    Total do passivo e patrimônio líquido 16.967.138,55  17.190.690,19 
 ===========  =========== 
 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte 
 integrante das demonstrações financeiras 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

INSTITUTO ELISABETHA RANDON 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 

 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

 
(Em reais) 

 
 
 
 

 2021  2020 
 ---------------  --------------- 

RECEITA BRUTA (nota 12)    
  Receita de doações 2.433.699,77  2.273.281,51 
  Receita de subvenções  635.470,00  494.282,25 
  Receita de projetos 811.392,48  447.747,17 
  Outras Receitas Operacionais -  - 
 ------------------  ------------------ 
                    Total das receitas  3.880.562,25  3.215.310,93 
    
DESPESAS OPERACIONAIS (nota 13)    
  Despesas administrativas (862.955,56)  (665.238,71) 
  Despesas com projetos (797.799,65)  (440.947,17) 
  Despesas com programas sociais (2.517.469,39)  (1.791.264,79) 
 -------------------  ------------------- 
                      Total das despesas operacionais (4.178.224,60)  (2.897.450,67) 
 -------------------  ------------------- 
Superávit operacional (297.662,35)  317.860,26 
    
Resultado financeiro    
   Receitas financeiras 80.704,59  50.817,90 
   Despesas financeiras (3.475,14)  (3.600,30) 
 ----------------  ---------------- 
                       Total do resultado financeiro 77.229,45  47.217,60 
 ----------------  ---------------- 
    
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO (220.432,90)  365.077,86 
 =========  ========= 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras. 



 
 
 

 

 

INSTITUTO ELISABETHA RANDON  

 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
 
 

(Em reais) 
 
 
 
 
  

Patrimônio 
social 

Superávits 
(déficits) 

acumulados 

 
 

Total 
 -------------- -------------- -------------- 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.868.933,12 102.933,58 1.971.866,70 
    
Transferência dos superávits acumulados 102.933,58 (102.933,58) - 
    
Superávit do período - 365.077,86 365.077,86 
 ---------------- ---------------- ---------------- 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.971.866,70 365.077,86 2.336.944,56 
    
Transferência dos superávits acumulados 365.077,86 (365.077,86) - 
    
Déficit do período - (220.432,90) (220.432,90) 
 ---------------- ---------------- ---------------- 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 2.336.944,56 (220.432,90) 2.116.511,66 
 ========= ========= ========= 
 
 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

INSTITUTO ELISABETHA RANDON 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

 
(Em reais) 

 
 
 
 2021  2020 
 -----------------  ----------------- 
ATIVIDADES OPERACIONAIS    
Superávit (Déficit) do período (220.432,90)  365.077,86 
Ajustes para conciliar o resultado:    
Depreciação e amortização 110.737,16  107.672,58 
    
Redução (aumento) na variação de ativos:    
  Subvenções a receber 796.438,01  5.506.300,01 
  Outros ativos  (115.351,64)  1.605,60 
Aumento (redução) na variação de passivos:    
  Fornecedores 42.948,13  (52.686,83) 
  Impostos e Contribuições Sociais 68.877,75  (5.460,15) 
  Salários e ordenados 8.180,76  10.643,08 
  Provisão para férias e encargos 22.569,04  7.656,94 
  Subvenções, convênios e projetos (125.636,30)  391.961,95 
  Receita diferida (19.052,99)  (36.880,75) 
  Outras contas a pagar (1.005,13)  (119,67) 
  -----------------  ----------------- 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 568.271,89  6.295.770,62 
 -----------------  ----------------- 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
  Aquisições de ativo imobilizado e intangível (3.005.844,72)  (34.961,21) 
   -----------------  ---------------- 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (3.005.844,72)  (34.961,21) 
 -----------------  ---------------- 
    
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (2.437.572,83)  6.260.809,41 
    
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 13.061.837,23  6.801.027,82 
  ------------------    ------------------  
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO 10.624.264,40  13.061.837,23 
 ===========  =========== 
 
 

 
As notas explicativas da administração são parte 

 integrante das demonstrações financeiras. 



 
 
 

 

INSTITUTO ELISABETHA RANDON 

 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

 
 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
 

(Valores expressos em reais) 
 
 
 
 
1.  INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O Instituto Elisabetha Randon, fundado em 30 de junho de 2003, é uma associação de 
direito privado sem fins econômicos e tem como objetivo promover a cidadania e o 
desenvolvimento social, por meio de ações direcionadas: 
 
À educação não formal, gratuita e complementar ao ensino regular e educação para o 
trânsito; 
 
Ao incentivo á cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, 
bem como á assistência social, ao estímulo da prática de esportes, ao apoio á saúde e 
a prática do voluntariado. 
 
Atua por meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações, da 
doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços 
intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor 
público que atuam em áreas afins. 
 
O Instituto possui, desde 2006 a titulação de OSCIP – Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, bem como possui registro no Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Caxias do Sul, sob o n° 144/2004. 
 
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 18 de 
abril de 2022. 
 
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.  
 



 
 
 

 
 

2.1. Base de preparação e apresentação 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo divulgadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), em consonância com a ITG 2002 (R1) – 
Entidades sem Finalidade de Lucros, de 21/08/2015, bem como as determinações 
emanadas da Lei n° 9.790 de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado, como Organizações da sociedade Civil de 
Interesse Público e as disposições da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas.  
 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como 
base de valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. 
 
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma 
maneira contínua. Revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as estimativas são revisadas e em qualquer período futuro afetado. 
 
 
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a 
moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade atua ("moeda funcional"). 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional 
da Entidade e, também, a sua moeda de apresentação. 
 
 
2.3. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em caixa, depósitos bancários e 
aplicações de liquidez imediata que são prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.  
 
2.4. Imobilizado  
 
É avaliado ao custo histórico de aquisição, deduzido das respectivas depreciações. A 
depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil 
dos bens. 
 
 As principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo 
relacionado. Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado.  
 



 
 
 

 
 

Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são 
incorridos. 
O ativo imobilizado a ser mantido e utilizado na consecução das finalidades da 
Entidade é basicamente composto por equipamentos de informática e móveis e 
utensílios.  
 
A administração efetuou internamente, estudo e análise de revisão da vida útil desse 
ativo imobilizado com o objetivo de ajustar a vida econômica estimada para o cálculo 
da depreciação, bem como para determinar o valor residual desses bens. 
 
Após essa análise, a administração entendeu que não foram identificadas diferenças 
significativas entre as vidas úteis utilizadas e as revisadas, entendendo que as taxas de 
depreciação utilizadas refletem a melhor estimativa no momento. 
 
O imobilizado também é revisto para se identificar evidências de perdas não 
recuperáveis. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável se o valor contábil for maior do que seu valor recuperável estimado. 
 
2.5. Intangível 
 
Os principais ativos intangíveis referem-se a marcas e patentes, softwares e licenças 
de uso. 
 
2.6. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes  
 
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas (passivos). 
 
2.7. Provisão para férias e encargos  
 
Foi constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do 
balanço e incluem os encargos sociais correspondentes.  
 
2.8. Reconhecimento da receita 
 
As receitas e despesas das subvenções e projetos são reconhecidas ao longo dos 
respectivos períodos de execução. 
As receitas de doações são registradas por ocasião do efetivo recebimento dos 
recursos. 
 
A receita financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
 
 2021  2020 
 ------------  ------------ 
Caixa 47,01  261,71 
Bancos conta movimento 1,00  1,00 
Aplicações financeiras 1.698.294,16  1.858.042,63 
 ---------------  --------------- 
Próprios 1.698.342,17  1.858.305,34 
 ---------------  --------------- 
    
Bancos conta movimento – projetos 2.520,77  5.864.933,53 
Aplicações financeiras – projetos 8.923.401,46  5.338.598,36 
 -----------------  ----------------- 
Projetos 8.925.922,23  11.203.531,89 
 ------------------  ------------------ 
Total 10.624.264,40  13.061.837,23 
 ==========  ========== 

 
 
4. SUBVENÇÕES A RECEBER 
 

 2021  2020 
 ------------  ------------ 
Projeto Memorial Randon 655,87  311.655,87 
Projeto Cultural – Lei 8313 38.630,68  540.973,40 
Projeto Fundo Municipal de Assistência Social 209.394,72  192.490,01 
 ----------------  ------------------ 
                248.681,27  1.045.119,28 
 =========  ========== 

 
 
5. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES  
 
 2021  2020 

 ------------  ------------ 
Doações funcionários das empresas Randon 21.709,00  20.508,00 
Taxas franquias Florescer 5.445,00  2.090,00 
Adiantamento de pessoal 16.358,84  6.025,60 
Adiantamento a fornecedores 120.148,00  - 
Impostos a restituir 3.063,68  22.772,48 
Outros 23,20  - 
 --------------  -------------- 
    166.747,72  51.396,08 
 ========  ======== 
 



 
 
 

 
 

6. IMOBILIZADO 
 
 

2020  
Equip. 

Hospitalares 

 
Equip. de  

Informática 

 
Móveis e 
Utensílios 

Maq. Equip. 
Instrumentos 

Musicais 

Benfeitorias 
Imóveis 

Terceiros 

Imobilizado 
em 

Andamento 

 
 

Total 
CUSTO TOTAL ------------- ------------- ---------------- ------------- ------------- --------------- --------------- 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 255.550,00 210.037,31 251.799,58 62.603,58 1.221.493,49 1.857.545,41 3.859.029,37 

Aquisições - 11.119,18 - - - 19.961,21 31.080,39 

Transferências - - - - - - - 
  ----------------   ---------------   ----------------   ---------------  ----------------- ------------------  ------------------  
Saldos em 31 de dezembro de 2020 255.550,00 221.156,49 251.799,58 62.603,58 1.221.493,49 1.866.387,44 3.878.990,58 
  ========= ========   =========  ========  ========= ==========  ==========  

        

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA        

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (255.550,00) (117.966,43) (138.362,89) (45.489,56) (231.150,02) - (788.518,90) 

Depreciação - (22.690,50) (24.559,09) (3.769,66) (48.859,75) - (99.879,00) 

  ----------------   ---------------   ----------------   ---------------  ---------------- -----------------  -----------------  

Saldos em 31 de dezembro de 2020 (255.550,00) (140.656,93) (162.921,98) (49.259,22) (280.009,77) - (888.397,90) 

  ========= 
  

 ========  =========   ======== ========= =========  =========  

        
Valor residual – 31/12/2020 - 80.499,56 88.877,60 13.344,36 941.483,72 1.866.387,44 2.990.592,68 

  =========   =========   =========   ========  ========= =========  ==========  

        
Taxas anuais de depreciação - % 10 20 10 10 4 -  
 === === === === === ===  

 
 
 

2021  
Equip. 

Hospitalares 

 
Equip. de  

Informática 

 
Móveis e 
Utensílios 

Maq. Equip. 
Instrumentos 

Musicais 

Benfeitorias 
Imóveis 

Terceiros 

Imobilizado 
em Andamento 

 
 

Total 
CUSTO TOTAL ------------- ------------- ---------------- ------------- ------------- --------------- --------------- 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 255.550,00 221.156,49 251.799,58 62.603,58 1.221.493,49 1.866.387,44 3.878.990,58 

Aquisições - 16.129,37 30.749,00 5.044,07 - 2.953.922,28 3.005.844,72 

Baixas (255.550,00) - - - - - (255.550,00) 
  ----------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------- ------------------  ------------------  
Saldos em 31 de dezembro de 2021 - 237.285,86 282.548,58 67.647,65 1.221.493,49 4.820.309,72 6.629.285,30 
  ========= ========   ========  ========  ========= ==========  ==========  

        

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA        

Saldos em 31 de dezembro de 2020 (255.550,00) (140.656,93) (162.921,98) (49.259,22) (280.009,77) - (888.397,90) 

Depreciação - (26.212,79) (23.627,23) (3.882,39) (48.859,75) - (102.582,16) 

Baixas 255.550,00 - - - - - 255.550,00 

  ----------------   ---------------   ----------------   ---------------  ---------------- -----------------  -----------------  

Saldos em 31 de dezembro de 2021 - (166.869,72) (186.549,21) (53.141,61) (328.869,52) - (735.430,06) 

  ========= 
  

 ========  =========   ======== ========= =========  =========  

        
Valor residual – 31/12/2021 - 70.416,14 95.999,37 14.506,04 892.623,97 4.820.309,72 5.893.855,24 

  =========   =========   =========   ========  ========= =========  ==========  

        
Taxas anuais de depreciação - % 10 20 10 10 4 -  
 === === === === === ===  



 
 
 

 
 

7. INTANGÍVEL 
 
2020 Taxa anual Saldos  Saldos 
 % 31/12/2019 Aquisições 31/12/2020 
CUSTO  --------------- --------------- -------------- --------------- 
     
Marcas e patentes  11.038,00 - 11.038,00 
Softwares  35.755,00 15.000,00 50.755,00 
Licença de uso  13.328,60 - 13.328,60 
  --------------- --------------- --------------- 
Total  60.121,60 15.000,00 75.121,60 
  ======== ======== ======== 
     
AMORTIZAÇÃO     
     
Marcas e patentes - - - - 
Softwares 20 (17.643,08) (6.905,00) (24.548,08) 
Licença de uso 20 (12.440,02) (888,58) (13.328,60) 
  ----------------- --------------- ----------------- 
Total  (30.083,10) (7.793,58) (37.876,68) 
  ========= ======== ========= 
     
Valor residual  30.038,50 7.206,42 37.244,92 
  ========= ======== ========= 
 
 
 
2021 Taxa anual Saldos  Saldos 
 % 31/12/2020 Aquisições 31/12/2021 
CUSTO  --------------- --------------- -------------- --------------- 
     
Marcas e patentes  11.038,00 - 11.038,00 
Softwares  50.755,00 - 50.755,00 
Licença de uso  13.328,60 - 13.328,60 
  --------------- --------------- --------------- 
Total  75.121,60 - 75.121,60 
  ======== ======== ======== 
     
AMORTIZAÇÃO     
     
Marcas e patentes - - - - 
Softwares 20 (24.548,08) (8.155,00) (32.703,08) 
Licença de uso 20 (13.328,60) - (13.328,60) 
  ----------------- --------------- ----------------- 
Total  (37.876,68) (8.155,00) (46.031,68) 
  ========= ======== ========= 
     
Valor residual  37.244,92 (8.155,00) 29.089,92 
  ========= ======== ========= 
 
 



 
 
 

 
 

 
8. SUBVENÇÕES, PROJETOS E CONVÊNIOS 
 
 
Circulante 2021  2020 
 ------------  ------------ 
Projetos Culturais – Lei 8.313 922.817,19  876.297,35 
Projeto Memorial Randon – Pronac 13.1303 12.557.980,88  12.655.554,55 
Nota Fiscal Gaúcha 1.946,93  2.443,16 
Projeto Fundo Municipal de Assistência Social 327.278,76  240.549,40 
Projeto Lei Solidariedade 36.041,14  180.827,28 
Convênio Prefeitura Municipal de Farroupilha 1,66  16.031,12 
 ------------------  ------------------ 
 13.846.066,56  13.971.702,86 
 ==========  ========== 
 
a) PROJETOS CULTURAIS: 
 
Espetáculo Vida Sempre – A Cultura Roda nas Estradas, projeto aprovado pelo 
Ministério do Turismo via Lei Rouanet, com temática relacionada à segurança no 
trânsito. As apresentações iniciaram em 2012 tendo continuidade nos anos 
subsequentes.  
 
Em 01 de novembro de 2019, conforme DOU foi aprovada a VIII edição do Projeto Vida 
Sempre Pronac 19.3061. Neste projeto além da temática relacionada à segurança no 
trânsito foi incluído museu e memória, o qual visa higienizar, restaurar, atualizar 
formatos e suportes, classificar e catalogar o acervo do Instituto Elisabetha Randon, 
visando preservar a memória e a evolução de Caxias do Sul - RS e de empresas que 
fizeram da cidade polo do transporte rodoviário de cargas do Brasil.  
 
O Ministério do Turismo publicou no Diário Oficial sob nº 229 em 07 de dezembro de 
2021 a complementação da VIII Edição do Projeto Vida Sempre no valor de R$ 
297.657,28. Não iniciou em 2021 a IX Edição – Pronac 204383 conforme publicação no 
Diário Oficial da União nº 242 em 18 de dezembro de 2020 e valor aprovado para 
captação de R$ 540.724,80. 
 
b) PROJETO MEMORIAL RANDON: 
 
Memorial Randon - Patrimônio Histórico do Transporte de Cargas no Brasil – PRONAC 
13.1303. O Instituto Elisabetha Randon iniciou a captação em 2014 de recursos para o 
projeto aprovado junto ao Ministério do Turismo, via Lei Rouanet, projeto para viabilizar 
a implantação do Memorial Randon, através da reconstrução de três prédios históricos 
que datam da década de 50.  
Neste espaço, haverá acervo de época restaurado e auditório para exposições e 
treinamento de pessoal e alunos da rede pública de ensino, em ações museológicas, 
como forma de capacitar profissionais em visitações a centros museológicos.  
 



 
 
 

 
 

Em 21 de dezembro de 2015 foi publicado no DOU no. 243 a aprovação de 
complementação de valor em favor do projeto cultural. O valor aprovado foi de R$ 
10.987.134,79.   
 
Foi publicado no DOU nº 150 em 10 de agosto de 2021 a prorrogação do prazo de 
captação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 do Projeto Memorial 
Randon - Patrimônio Histórico do Transporte de Cargas no Brasil – Pronac 13.1303. O 
projeto já captou todo o valor aprovado pelo Ministério em dezembro de 2020. 
 
c) PROJETO COMDICA FARROUPILHA: 
 
O Termo de Colaboração 104/2021 assinado em 28 de abril de 2021 teve por objeto 
estabelecer as condições para a execução de esforços entre os partícipes com 
finalidades de interesse público e recíproco, em regime de mútua cooperação com a 
Administração Pública, através da execução do projeto Florescer, cujo objeto é área de 
contra turno, por meio de serviços especificados no respectivo Plano de Trabalho. O 
valor aprovado para o projeto R$ 90.000,00.  
 
d) PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 
A presente parceria, conforme Termo de Colaboração 15 e 16/2019, assinado em 23 
de abril de 2019, tem por objeto a consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco, entre a Administração Pública e a Entidade/Organização da Sociedade Civil 
para execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no 
município de Caxias do Sul, para crianças/adolescentes (de 6 a 15 anos), por meio de 
repasse financeiro do orçamento da Fundação de Assistência Social - F A S e Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS, para a Entidade, na forma do plano de 
trabalho. 
 
e) PROJETO LEI DA SOLIDARIEDADE 
 
Em 05 de novembro de 2019 foi assinado o Termo de Compromisso visando a 
execução do Projeto Programando o Futuro no valor de R$ 189.256,00, nos termos da 
Lei 11.853 de 29 de novembro de 2002 – Lei da Solidariedade, entre as empresas 
Master Sistemas Automotivos Ltda., Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda., Castertech 
Fundição e Tecnologia Ltda., Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e 
Assistência Social e Instituto Elisabetha Randon.  
Este projeto irá utilizar a tecnologia (linguagem de programação e robótica) como forma 
de mediação para trabalhar a criatividade, o senso de inovação e de cooperação entre 
40 usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que frequentam o 
programa Florescer.  
Em 26 de março de 2020 foi assinado o Termo de Compromisso visando a execução 
do Projeto Florestar: Plantando o Futuro no valor de R$ 123.270,00, nos termos da Lei 
11.853 de 29 de novembro de 2002 – Lei da Solidariedade, entre a empresa Fras-le, 
Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social e Instituto 
Elisabetha Randon.  
 



 
 
 

 
 

O objetivo do projeto é utilizar ações ambientais permitindo que os usuários entrem em 
contato com temas de conservação e preservação, tanto referentes ao meio ambiente 
como com a cidade/bairro em que vivem.  
Os usuários estarão envolvidos em atividades práticas e teóricas sobre conservação do 
ambiente, importância da natureza e em especial vivenciarão experiências junto a 
natureza, garantindo assim que compreendam seu papel como ator importante na 
preservação ambiental. 
 
Em outubro de 2021 foi assinado o Termo de Compromisso 15/2021 visando a 
execução do Projeto Recreação no Programa Florescer Interlagos no valor de R$ 
31.174,80, nos termos da Lei 11.853 de 29 de novembro de 2002 – Lei da 
Solidariedade, entre a empresa Castertech Fundição e Tecnologia Ltda, Secretaria de 
Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social e Instituto Elisabetha 
Randon.  
 
O objetivo do projeto é proporcionar atendimento para crianças e adolescentes na 
modalidade de SCFV (Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculo) em atividades 
orientadas por educador social em ambos os núcleos, visando oportunizar aquisição de 
habilidades, promoção da saúde, sociabilização, construção de valores morais e éticos 
através do esporte e recreação.  
 
 
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
 
 

 2021  2020 
 ------------  ------------ 
IRRF a recolher 56.829,73  16.419,04 
ISSQN Substituição Tributária 6.754,44  290,82 
PIS 1.927,95  1.750,99 
INSS 32.191,36  30.632,76 
FGTS 12.370,68  10.849,80 
INSS s/ Terceiros 16.446,21  983,76 
PIS / COFINS / CSLL Retidos 2.516,15  890,79 
Outros 2.565,84  906,65 
 --------------  ------------ 
 131.602,36  62.724,61 
 ========  ======= 

 
10. RECEITA DIFERIDA 
 
Refere-se ao diferimento da receita de projeto da Projeto Cedica/FECA, Programa Nota 
Fiscal Gaúcha, Projetos Culturais, Rede Parceria Social, Casa Florescer Interlagos e 
Projetos viabilizados pela Lei da Solidariedade 11.853/02, a ser contabilizada 
simultaneamente à despesa de depreciação dos seguintes bens patrimoniais: 
 
 



 
 
 

 
 

 2020 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

CONTAS 

Valores Receita Diferida 
---------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Custo 

 
Deprec. Acumulada 

 
Residual 

 
Circulante 

 
Não Circulante 

------------------------------------ ---------- ------------------------ ---------- ---------- ----------------- 
CASA FLORECER INTERLAGOS      
Benfeitorias em prédios de terceiros 545.682,66 (125.507,04) 420.175,62   
Móveis e utensílios 130.816,00 (75.219,18) 55.596,82   
      
REDE PARCERIA SOCIAL      
Móveis e utensílios  1.700,00 (949,17) 750,83   
      
PROJETO CEDICA / FECA      
Equipamentos de informática 37.805,02 (14.690,51) 23.114,51   
      
NOTA FISCAL GAÚCHA      
Equipamentos de informática 1.500,00 (750,00) 750,00   
Móveis e utensílios 2.216,40 (473,06) 1.743,34   
      
PROJETO LEI DA SOLIDARIEDADE      
Equipamentos de informática 34.846,06 (8.130,79) 26.715,27   
PROJETOS CULTURAIS      
Equipamentos de informática 15.000,00 (1.750,00) 13.250,00   
 --------------- -------------- --------------- ------------- --------------- 
 769.566,14 (227.469,75) 542.096,39 53.130,78 488.965,61 
 ======== ======== ======== ======= ======== 
 

 2021 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

CONTAS 

Valores Receita Diferida 
---------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Custo 

 
Deprec. Acumulada 

 
Residual 

 
Circulante 

 
Não Circulante 

------------------------------------ ---------- ------------------------ ---------- ---------- ----------------- 
CASA FLORECER INTERLAGOS      
Benfeitorias em prédios de terceiros 545.682,66 (147.334,34) 398.348,32   
Móveis e utensílios 130.816,00 (88.300,77) 42.515,23   
      
REDE PARCERIA SOCIAL      
Móveis e utensílios  1.700,00 (1.119,17) 580,83   
      
PROJETO CEDICA / FECA      
Equipamentos de informática 37.805,02 (22.251,47) 15.553,53   
      
NOTA FISCAL GAÚCHA      
Equipamentos de informática 1.500,00 (1.050,00) 450,00   
Móveis e utensílios 2.216,40 (694,70) 1.521,70   
      
PROJETO LEI DA SOLIDARIEDADE      
Equipamentos de informática 70.186,06 (16.362,27) 53.823,79   
PROJETOS CULTURAIS      
Equipamentos de informática 15.000,00 (4.750,00) 10.250,00   
 --------------- -------------- --------------- ------------- --------------- 
 804.906,14 (281.862,72) 523.043,40 57.169,80 465.873,60 
 ======== ======== ======== ======= ======== 
 



 
 
 

 
 

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
O patrimônio do Instituto Elisabetha Randon é constituído pelos acréscimos dos valores dos 
superávits e reduzido pelos valores dos déficits.  
Em 31 de dezembro de 2021 o Instituto Elisabetha Randon apresenta um patrimônio Social 
acumulado de R$ 2.336.944,56 (Em 2020 de R$ 1.971.866,70) e déficit no período de R$ 
220.432,90 (Em 2020 superávit de R$ 365.077,86), totalizando um Patrimônio Líquido de R$ 
2.116.511,66. 
 
O Instituto Elisabetha Randon não distribui a seus associados, membros do Conselho 
Deliberativo e Fiscal e da Diretoria, Administradores, gestores e demais empregados, eventuais 
excedentes operacionais, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução de sua finalidade.   
 
 
12. RECEITA BRUTA 
 
 

 2021  2020 
 ------------  ------------ 

  Receitas de doações    
    Doações de empresas grupo Randon 2.140.262,77  1.950.012,56 
    Doações outras 269.237,00  307.617,95 
    Contribuição franquias Florescer 24.200,00  15.651,00 
 -----------------  ----------------- 
 2.433.699,77  2.273.281,51 
 -----------------  ----------------- 
  Receitas de subvenções    
    Termo COMDICA – Farroupilha 90.578,02  23.735,19 
    Programa Nota Fiscal Gaúcha 6.321,12  2.565,77 
     Fundo Municipal Assist. Social 538.570,86  467.981,29 
  -----------------  ----------------- 
   635.470,00  494.282,25 
  Receitas de projetos     -----------------  ----------------- 
    Rede Parceria Social 170,00  170,00 
    Projeto Espetáculo Vida Sempre 274.862,42  306.178,71 
    Projeto Memorial Randon 347.672,70  37.589,39 
    Projeto Casa Florescer Interlagos 34.908,91  34.908,91 
    Projeto Cedica/FECA 7.560,96  9.560,96 
    Projeto Lei da Solidariedade 146.217,49  59.339,20 
     -----------------  ----------------- 
 811.392,48  447.747,17 
    
 ------------------  ------------------ 
Total das receitas 3.880.562,25  3.215.310,93 
 ==========  ========== 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

13. DESPESAS OPERACIONAIS 
 
 2021  2020 
 ------------  ------------ 
  Despesas com Programas Sociais:     
    Programa Florescer (2.019.093,76)  (1.397.996,99) 
    Programa Florescer Iniciação Profissional (40.874,80)  (29.626,34) 
    Programa Vida Sempre (23.838,16)  (11.426,68) 
    Programa Ser Voluntário  (5.564,03)  (2.999,68) 
    Assistência Franquias Florescer (164.062,30)  (137.114,35) 
    Doações a Entidades (29.200,00)  (137.860,88) 
    Memorial Randon (228.515,22)  (71.674,13) 
    Programa Nota Fiscal Gaúcha (6.321,12)  (2.565,74) 
 ------------------  ------------------ 
 (2.517.469,39)  (1.791.264,79) 
    
  Despesas Administrativas    
    Despesas Operacionais (862.955,56)  (665.238,71) 
 -----------------  ----------------- 
 (862.955,56)  (665.238,71) 
    
  Despesas com Projetos    
    Rede Parceria Social (170,00)  (170,00) 
    Projeto Espetáculo Vida Sempre (261.262,42)  (299.378,71) 
    Projeto Memorial Randon (347.679,87)  (37.589,39) 
    Projeto Casa Florescer – Interlagos (34.908,91)  (34.908,91) 
    Projeto Cedica/FECA (7.560,96)  (9.560,96) 
    Projeto Lei da Solidariedade (146.217,49)  (59.339,20) 
 -----------------  ----------------- 
 (797.799,65)  (440.947,17) 
 --------------------  -------------------- 
Total das despesas operacionais (4.178.224,60)  (2.897.450,67) 

 ===========  =========== 
 

 
*********************** 

 
 
 

MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA  MARISTELA PELLIN 
   

DIRETORA PRESIDENTE  CONTADORA 
CPF: 536.947.400-15  CRC/RS: 067426/O-1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ:  05.768.706/0001-11

 INSTITUTO ELISABETHA RANDON

 AV ABRAMO RANDON, 770, SALA B
 INTERLAGOS, CAXIAS DO SUL - RS

0019502865

Certificamos que, aos 27 dias do mês de ABRIL do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 25/6/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

0029496425



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Nº 10012/2022

Certificamos que, INSTITUTO ELISABETHA RANDON, CNPJ 05.768.706/0001-11 constam

débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando esta Receita

Municipal o direi to de efetuar a cobrança de valores que porventura venham a ser

apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente certidão positiva com

efeitos de negativa , por não estarem vencidos os débitos (art. 206 do CTN). A presente

Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 90 dias de sua

expedição, de conformidade com o art.206, da Lei Complementar Municipal nº12/94.

MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL, sexta-feira , 08 de abril de 2022.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,

no endereço www.caxias.rs.gov.br 

Código de controle: 0T6C.WMO4.MK9K.LEHQ.

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia 07/07/2022.



04/03/2022 10:30 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.768.706/0001-11
Razão Social:INSTITUTO ELISABETHA RANDON
Endereço: AV ABRAMO RANDON 770 SALA B / SAINT ETIENNE / CAXIAS DO SUL /

RS / 95055-010

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/03/2022 a 02/04/2022 
 
Certificação Número: 2022030400513928006948

Informação obtida em 04/03/2022 10:30:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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INSTITUTO ELISABETHA RANDON  
CNPJ 05.768.706/0001-11 

 

 

 

Parecer do Conselho Fiscal  

 

 

 

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto Elisabetha Randon, no cumprimento 

de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras 

e Notas Explicativas, auditadas por Rosito & Filomena Auditores Independentes, 

bem como o Relatório de Atividades e demais informações gerenciais, elaboradas 

sob a responsabilidade de seus administradores, concernentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2021. Com base nos documentos examinados, 

nas análises efetuadas e nos esclarecimentos apresentados pelos administradores 

e técnicos, os Conselheiros Fiscais manifestam opinião de que referidas 

Demonstrações Financeiras representam adequadamente a posição patrimonial, 

econômica e financeira do Instituto Elisabetha Randon na data de encerramento do 

exercício social de 2021 e estão aptos a serem apreciados pelo Conselho 

Deliberativo, conforme previsto no Estatuto Social da Entidade. 

Caxias do Sul, 27 de abril de 2022.  

 

 

Gerson Gazolla   Rudinei Antônio Viganó  Tânia Inês Sartori 

 

 

 









 

 

 

INSTITUTO ELISABETHA RANDON 
OSCIP MJ Nº 08071.000823/2006-15 

RCPJ 4.430 de 10/07/2003 
CNPJ 05.768.706/0001-11 

 
Ata nº 24 de Reunião do Conselho Deliberativo 

 

LOCAL, HORA E DATA: realizada na sede do Instituto Elisabetha Randon (IER), localizada 

na Av. Abramo Randon, 770, sala H, Caxias do Sul, RS, às 11 horas do dia 29 de abril de 

2022.  

PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho Deliberativo e membros da Diretoria.  

MESA DIRIGENTE: Nilva Therezinha Randon, Presidente e David Abramo Randon, 

Secretário. 

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de todos conhecida, em consonância 

com o disposto na alínea “f” do Artigo 26 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, 

os Conselheiros analisaram o Relatório Anual de Atividades e as Demonstrações 

Financeiras, , auditadas por Rosito & Filomena Auditores Independentes, relativos ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e deliberaram aprovar, sem 

ressalvas e restrições, mencionadas contas da Diretoria, considerando-as adequadas em 

todos os aspectos. Deliberaram, ainda, aprovar a destinação do déficit do exercício de 

2021, de R$ 220.432,90 (Duzentos e vinte mil quatrocentos e trinta e dois reais e 

noventa centavos) para conta Patrimônio Social. Fica consignado que os membros do 

Conselho Fiscal emitiram opinião favorável sobre referidos documentos. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, 

que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros por meio da plataforma digital 

Docusign.  

Caxias do Sul, 29 de abril de 2022. 

 
 

Nilva Therezinha Randon 
 

 
David Abramo Randon 

 
Daniel Raul Randon 

 
Alexandre Dorival Gazzi 

 
 

Alexandre Randon 

 
 

Sergio Lisbão Moreira de Carvalho 
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