
Nota Explicativa às Demonstrações que compõem o Balanço Orçamentário  
do exercício de 2021 

 
Diretrizes Contábeis 

 
O Balanço do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal, CNPJ nº 

12.341.411/0001-20, estabelecido à Rua Emília Barison, S/Nº Loteamento Santa 
Terezinha, Capinzal – SC, compreende as ações envolvidas no Consórcio. 
 
As demonstrações que compõe o Balanço Orçamentário foram elaboradas em 
consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito 
Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, da Lei 3.380 de 11/09/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 
município de Capinzal para o exercício de 2021; da Lei 3.388 de 03/12/2020 que estima a 
receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021; das disposições do 
Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às 
exigências aos Municípios para o exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.1 a 16.11) e outras normas que 
regulam o assunto. 
 

As Demonstrações Contábeis de 2021, ainda foram elaboradas de acordo com os 
modelos previstos na Lei nº 4.320/64 e os novos modelos propostos no Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 
 

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios 
constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64. 
 

O Balanço do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal, referente ao 
exercício de 2021 é composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei 
4.320/64. 
 

O Balanço Orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas previstas 
em confronto com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluídos os 
créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas. 
 

Constata-se que no exercício de 2021 o Consórcio Intermunicipal Casa Lar de 
Capinzal auferiu uma receita de R$ 945.125,98, sabendo-se que a previsão de 
arrecadação inicial era R$ 1.055.053,00, verifica-se que foi arrecadado 89.58% do 
previsto, ou seja, R$ 109.927,02 a menos. Destas, destacamos que as receitas correntes 
somaram a importância de R$ 911.313,24 que representa 96,42% do total das receitas 
arrecadas, sendo provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, Transferências 



correntes, sendo de instituições privadas, e outras receitas correntes. As receitas de 
capital somaram a importância de R$ 33.812,74, sendo que o previsto era de R$ 
38.364,99, ou seja, R$ 4.552,25 a menos. As despesas de capital representaram 3,58% 
do total da receita total arrecadada no exercício de 2021. 
 

As despesas orçamentárias do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal, 
previstas para o exercício de 2021 foram orçadas em R$ 1.055.053,00. No decorrer do 
exercício foi executado o valor de R$ 739.006,55 (99,18%) em despesas correntes e R$ 
6.285,00 (0,82%) em despesas de capital. Totalizando R$ 770.973,86 em despesas. 
 

Ficou evidenciado que o Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal não deixou 
despesas em Restos a Pagar. 
 

Capinzal, SC, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Flávio Rodrigues de Lima   Nilvo Dorini 

Contador – CRC/SC nº 026416/0-4               Presidente do Consórcio Cia Lar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota Explicativa às Demonstrações que compõem o Balanço Financeiro 
do Exercício de 2021 

 
Diretrizes Contábeis 

 
O Balanço Financeiro do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal, CNPJ nº 

12.341.411/0001-20, estabelecido à Rua Emília Barison s/nº, Loteamento Santa Terezinha, 
Capinzal SC, compreende as ações envolvidas no Consórcio. 
 
As demonstrações que compõe o Balanço Financeiro foram elaboradas em consonância com os 
dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei 3.380 de 11/09/2020 que dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias do município de Capinzal para o exercício de 2021; da Lei 3.388 de 
03/12/2020 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021, que 
estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021; das disposições do 
Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e 
quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício 
de 2021, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 
16.1 a 16.11) e outras normas que regulam o assunto. 
 

As Demonstrações Contábeis de 2021 ainda foram elaboradas de acordo com os modelos 
previstos na Lei nº 4.320/64 e os novos modelos propostos no Manual de Contabilidade Aplicado 
ao Setor Público. 
 

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes 
do art. 35 da Lei nº 4.320/64. 
 

O Balanço do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal referente ao exercício de 
2021 é composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei 4.320/64. 
 

O Balanço Financeiro demonstra as receitas orçamentárias segundo as Categorias 
Econômicas e as despesas orçamentárias segundo as Funções. Além de demonstrar as receitas 
e as despesas orçamentárias, evidencia os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-
orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se 
transferem para o exercício seguinte. 
 

Verifica-se que o Balanço Financeiro do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal em 
2021 apresenta os Ingressos com um total de receitas orçamentárias no valor de R$ 945.125,98, 
sendo de receitas ordinárias, sendo o valor de R$ 926.862,34 de transferências dos entes 
consorciados e 15.263,64 provenientes de receitas de remuneração de depósitos bancários e 
taxas de inscrição de processos seletivos promovidos pelo consórcio. 
 

 

 

 



O Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal recebeu transferências dos municípios 
consorciados, sendo:  

 
Os valores repassados pelos entes consorciados foram utilizados para a realização de 

despesas na manutenção do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal e no bem estar das 
crianças abrigadas. O valor que cada município consorciado repassa é proporcional ao número de 
habitantes. 
  

Foram recebidos a título de Recebimentos Extra orçamentários o quantitativo de R$ 
48.831,61 em Demais créditos e valores a curto prazo e demais obrigações a curto prazo 
 

Nada consta em Restos a Pagar. 
 

O Exercício anterior finalizou com um saldo de R$ 311.770,44 de Recursos Próprios. 
  

Por outro lado, os Dispêndios demonstram que as despesas orçamentárias representam 
um quantitativo de R$ 770.973,86, sendo executadas com recursos próprios. 
 

Foram pagos a título de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R$ 48.931,61 entre 
Restos a pagar não processados, demais créditos e valores a curto prazo e demais obrigações a 
curto prazo. 
 

O Exercício finalizou com um saldo financeiro de R$ 485.922,56, de Recursos Próprios. 
 

Capinzal, SC, 31 de dezembro de 2021 
 
 
 
 

Flávio Rodrigues de Lima                          Nilvo Dorini 
Contador CRC nº 026416/O-4                    Presidente do Consórcio Cia Lar 

 

 

 

 

 

 

Município  
 

CAPINZAL  
 

PIRATUBA  
 

LACERDOPOLIS   OURO   IPIRA  TOTAL 
REPASSADO  Repasse            

 Corrente  485.832,93  101.753,60  51.071,57  156.315,70  101.075,80  896.049,60  

 Capital  18.333,04  3.839,70  1.927,20  5.898,70  3.814,10  33.812,74  

 
504.165,97  105.593,30  52.998,77  162.214,40  104.889,90  929.862,34  

 Percentual  54,22 11,36 5,70 17,44 11,28 100,00 



Nota Explicativa a Demonstração das Variações Patrimoniais 
do Exercício de 2021 

 
Diretrizes Contábeis 

 
As Demonstrações das Variações Patrimoniais do Consórcio Intermunicipal Casa 

Lar, CNPJ nº 12.341.411/0001-20, estabelecido à Rua Emília Barison, S/Nº, Loteamento 
Santa Terezinha, Capinzal SC, compreende as ações governamentais envolvidas no 
Consórcio. 
 
As Demonstrações das Variações Patrimoniais foram elaboradas em consonância com os 
dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei 3.380 de 
11/09/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Capinzal para o 
exercício de 2021; da Lei 3.388 de 03/12/2020 que estima a receita e fixa a despesa do 
município para o exercício de 2021; das disposições do Conselho Federal de 
Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e quando cabível, 
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o 
exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público (NBC T 16.1 a 16.11) e outras normas que regulam o assunto. 
 

As Demonstrações Contábeis de 2021 ainda foram elaboradas de acordo com os 
modelos previstos na Lei nº 4.320/64 e os novos modelos propostos no Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 
 

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios 
constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64. 
 

O Balanço do Consórcio Intermunicipal Casa Lar referente ao exercício de 2021 é 
composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei 4.320/64. 
 

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações 
ocorridas no patrimônio do Consórcio Intermunicipal Casa Lar durante o exercício 
financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, revelando o 
resultado patrimonial. 
 

Constata-se que as variações patrimoniais aumentativas do Consórcio 
Intermunicipal Casa Lar de 2021 apresenta um valor de R$ 953.669,79 destes, R$ 
13.662,64 são remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras, R$ 
929.862,34 são transferências recebidas dos Municípios Consorciados,  R$ 8.543,81 são 
reversão de outras previsões e R$ 1.601,00 são outras variações patrimoniais 
aumentativas. 



Por outro lado, as variações patrimoniais diminutivas apresentam um valor de R$ 
801.614,65, sendo compostas das despesas com Pessoal e Encargos no valor de R$ 
541.366,05, Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo R$ 260.248,60.  
 

O resultado patrimonial do período foi de R$ 152.055,14. 

 

Capinzal, SC, 31 de dezembro de 2021 

 

 

Flávio Rodrigues de Lima                           Nilvo Dorini 

Contador CRC/SC nº 026416/O-4  Presidente do Consórcio Cia Lar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota Explicativa à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
do Exercício de 2021 

 
Diretrizes Contábeis 

 
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Consórcio Intermunicipal 

Casa Lar de Capinzal, CNPJ nº 12.341.411/0001-20, estabelecido à Rua Emília Barison, 
S/Nº, Loteamento Santa Terezinha, Capinzal – SC, compreende as ações envolvidas no 
Consórcio. 
 

As demonstrações que compõe as Mutações do Patrimônio Líquido foram 
elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas 
gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 
101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, Lei 3.380 de 11/09/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 
município de Capinzal para o exercício de 2021; da Lei 3.388 de 03/12/2020 que estima a 
receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021; das disposições do 
Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às 
exigências aos Municípios para o exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.1 a 16.11) e outras normas que 
regulam o assunto. 
 

As Demonstrações Contábeis de 2021 ainda foram elaboradas de acordo com os 
modelos previstos na Lei nº 4.320/64 e os novos modelos propostos no Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 
 

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios 
constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64. 
 

O Balanço do Consórcio Intermunicipal Casa Lar referente ao exercício de 2021 é 
composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei 4.320/64. 
 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido foi estruturada em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis ao Setor Público, na 
forma da legislação brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 



A Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido apresentam os resultados 
acumulados de R$ 780.081,51, soma-se a estes o resultado do exercício no valor de R$ 
152.055,14, totalizando um saldo final de R$ 932.136,65. 

 

Capinzal, SC, 31 de dezembro de 2021 

 

 

Flávio Rodrigues de Lima   Nilvo Dorini 

Contador CRC/SC nº 026416/O-4                     Presidente do Consórcio Cia Lar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota Explicativa à Demonstração de Fluxo de Caixa  
do Exercício de 2021 

 
Diretrizes Contábeis 

 
A Demonstração do Fluxo de Caixa do Consórcio Intermunicipal Casa Lar, CNPJ nº 

12.341.411/0001-20, estabelecido à Rua Emília Barison S/Nº, Capinzal SC, compreende 
as ações envolvidas no Consórcio. 
 
As demonstrações que compõe o Fluxo de Caixa foram elaboradas em consonância com 
os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei 3.380 de 
11/09/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Capinzal para o 
exercício de 2021; da Lei 3.388 de 03/12/2020 que estima a receita e fixa a despesa do 
município para o exercício de 2021; das disposições do Conselho Federal de 
Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e quando cabível, 
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o 
exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público (NBC T 16.1 a 16.11) e outras normas que regulam o assunto. 
 

As Demonstrações Contábeis de 2021 ainda foram elaboradas de acordo com os 
modelos previstos na Lei nº 4.320/64 e os novos modelos propostos no Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 
 

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios 
constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64. 
 

O Balanço do Consórcio Intermunicipal Casa Lar referente ao exercício de 2021 é 
composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei 4.320/64. 
 

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi estruturada em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis ao Setor Público, na forma da legislação 
brasileira. 
 

Registra se nos Ingressos do Fluxo de Caixa das atividades operacionais do 
Consórcio Intermunicipal Casa Lar de 2021 um valor de R$ 945.125,98, destes, R$ 
1.601,00 são receitas de serviços, R$ 13.662,64 são remuneração das disponibilidades, 
R$ 929.862,34 de Transferências dos municípios consorciados. 

 
 
 
 



Por outro lado, os Desembolsos totalizam um valor de R$ 764.688,86, destes, R$ 
715.757,25 são pessoal e demais despesas e R$ 48.931,61 são outros desembolsos 
Operacionais. O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta o valor de 
R$ 180.437,12. 
 

No fluxo de caixa de investimentos, não há ingressos, e os Desembolsos de 
investimento representam R$ 6.285,00. O Fluxo de Caixa das atividades de investimento 
apresenta um valor de R$ (-6.285,00). 
 

No fluxo de caixa de atividades de financiamento, não há Ingressos e nem 
desembolsos. O Fluxo de Caixa das atividades de financiamento apresenta um valor de 
R$ 0,00. 
 

A apuração do fluxo de caixa do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de 2021 
demonstra uma geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 
174.152,12, que representa a diferença entre o saldo inicial de R$ 311.770,44 e saldo 
final R$ 485.922,56. 

 

Capinzal, SC, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Flávio Rodrigues de Lima   Nilvo Dorini                          

Contador CRC/SC nº 026416/O-4  Presidente do Consórcio Cia Lar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota Explicativa às Demonstrações que compõem o Balanço Patrimonial do 
exercício de 2021 

 
Diretrizes Contábeis 

 
O Balanço Patrimonial do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal, CNPJ nº 

12.341.411/0001-20, estabelecido à Rua Emília Barison S/nº, Loteamento Santa 
Terezinha, Capinzal SC, compreende as ações envolvidas no Consórcio. 
 
As demonstrações que compõe o Balanço Patrimonial foram elaboradas em consonância 
com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei 
3.380 de 11/09/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de 
Capinzal para o exercício de 2021; da Lei 3.388 de 03/12/2020 que estima a receita e fixa 
a despesa do município para o exercício de 2021; das disposições do Conselho Federal 
de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e quando 
cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o 
exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público (NBC T 16.1 a 16.11) e outras normas que regulam o assunto. 
 

As Demonstrações Contábeis de 2021 ainda foram elaboradas de acordo com os 
modelos previstos na Lei nº 4.320/64 e os novos modelos propostos no Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 
 

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios 
constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64. 
 

O Balanço do Consórcio Intermunicipal Casa Lar referente ao exercício de 2021 é 
composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei 4.320/64. 
 

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Consórcio Intermunicipal 
Casa Lar em 31 de dezembro de 2021. Pelo Balanço é possível conhecer 
quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e 
o valor do Patrimônio Líquido do Consórcio. 
 

O Balanço Patrimonial do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de Capinzal em 2021 
evidencia um Ativo Total de R$ 970.583,36, sendo R$ 485.922,56 no Ativo circulante em 
conta Bancos. No Ativo Não Circulante consta o valor de R$ 484.660,80. Verifica-se que 
no Imobilizado, Bens Móveis há R$ 81.382,82, destes deve deduzir as depreciações de 
R$ 33.457,19 e Bens Imóveis o valor de R$ 436.735,17. 
 
 



O Passivo totaliza o valor de R$ 970.583,36, onde se destaca obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar no valor de R$ 38.446,71, totalizando 
também o Passivo Circulante em R$ 15.575,08. 
 

O Patrimônio Líquido totaliza o valor de R$ 932.136,65, que são os Resultados 
Acumulados do exercício e exercícios anteriores. 
 

O Ativo Financeiro no valor de R$ 485.922,56 compreende os saldos em contas 
bancos. 
 

O Ativo Permanente apresenta o valor de R$ 484.660,80, compreende a soma dos 
bens móveis, R$ 81.382,82, Bens Imóveis R$ 436.735,17 e deduz-se o valor das 
depreciações de R$ 33.457,19. 
 

O Passivo Permanente totaliza as obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
assistenciais a pagar a curto prazo, neste caso as férias no valor de R$ 38.446,71. 
 

Atos Potenciais Ativos apresenta um saldo de R$ 0,00 e Atos Potenciais Passivos 
R$ 169.883,32. 
 

O Balanço Patrimonial do Consórcio Intermunicipal Casa Lar de 2021 evidencia um 
saldo patrimonial de R$ 932.136,65. 
 

Capinzal, SC, 31 de dezembro de 2021 

 

 

Flávio Rodrigues de Lima   Nilvo Dorini 

Contador CRC/SC nº 026416/O-4               Presidente do Consórcio Cia Lar 
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