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Brasília, 20 de julho de 2020. 

Ref.: Comissão Fiscal do CBOO 
Campanha Pró Optometria 

JUU2020. 

Na condição de membro da Comissão Fiscal do CBOO - Campanha Pró 
Optometria, avaliando a arrecadação financeira do período de 29 de maio de 
2017 à 20 de julho de 2020, DECLARO, para os devidos fins, ter verificado a 
total regularidade das contas apresentadas. 

Registro que toda documentação necessária foi apresentada e que com base 
na mesma verifiquei que todos os valores destinados à campanha estão sendo 
processados e contabilizados, conforme estabelecido. 

Outrossim, reitero a necessidade de participação de todos os 
profissionais optometristas nesse importante e definitiva ação pela 
Optometria e pela Saúde Visual brasileira. 

Atenciosamente, 

Comis iscai do CB ró Optometria 
, Alexandre .:x._- ._,_ ann 

Presidente 
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Na condição de membro da Comissão Fiscal do CBOO – Campanha Pró 
Optometria, avaliando a arrecadação financeira do período de 29 de maio de 
2017 à 20 de Julho de 2020, DECLARO, para os devidos fins, ter verificado a 
total regularidade das contas apresentadas. 
 
Registro que toda documentação necessária foi apresentada e que com base 
na mesma verifiquei que todos os valores destinados à campanha estão 
sendo processados e contabilizados, conforme estabelecido. 
 
Outrossim, reitero a necessidade de participação de todos os 
profissionais optometristas nesse importante e definitiva ação pela 
Optometria e pela Saúde Visual brasileira. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
 

Comissão Fiscal do CBOO Campanha Pró Optometria  

Renata Fuly 
COOERJ 
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