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FUNDAÇÃO KONDOR
(CNPJ/MF nº 23.565.702/0001-18)
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR
Data: 19 de abril de 2019.
Local: Avenida Angélica, 2.346 - 16° andar - conjunto O 1 - Higienópolis - São Paulo - SP
(sede da Fundação Kondor)
Na data e local acima descritos, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho Curador
da FUNDAÇÃO KONDOR, com a finalidade de aprovar o balanço patrimonial da mesma
relativo ao exercício de 2018, nos termos do que estabelece o artigo 8°, §2°, e mediante a
convocação na forma do artigo 8°, §3° do Estatuto Social, bem como decidir sobre o destino
do superávit verificado no período.
Após apresentação dos números e resultados contidos no balanço patrimonial, e obtidos pela
FUNDAÇÃO KONDOR, no exercício de 2018 e sanadas eventuais dúvidas, o presidente
propôs a aprovação, o qual, após votação unânime, o Conselho Curador APROVOU o
balanço patrimonial relativo ao exercício 2018.
Ultrapassada a discussão acerca do balanço patrimonial, o presidente propôs a incorporação e
integralização do superávit verificado no exercício 2018, no valor de R$ 172.797,32 (cento e
setenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), ao patrimônio
da Fundação, o qual, após votação unânime, o Conselho Curador APROVOU o acréscimo
patrimonial, de forma que a Fundação passa a ter o patrimônio social de R$ 2.813.239,88
(dois milhões oitocentos e treze mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e oito
centavos). As decisões aqui tomadas serão submetidas à concordância da Promotoria de
J
a.e�l e das Funda e do Estado
o Paulo.
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