FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFRR
CONSELHO DE CURADORES

Ata de Reunião Extraordinária nº003/2015
Pauta: I. Posse do Novo Conselheiro II. Deliberação sobre o Estatuto da Fundação Ajuri

Data: 23 de Abril de 2015
Horário: 09:00h
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Em segunda convocação na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Federal de Roraima, o Conselho de Curadores da Fundação Ajuri de Apoio e
Desenvolvimento da UFRR, o senhor presidente Vladimir de Souza iniciou a reunião
saudando e agradecendo pela presença dos conselheiros. Em seguida, declarou empossado
como representante do Conselho Universitário (CUni), o senhor Stélio Soares Tavares Júnior;
conforme decisão n°.002/2015-CUni. Houve a devida aprovação e o mesmo prosseguiu para o
segundo e último ponto de pauta, que aborda sobre a Deliberação do Estatuto. A reunião
contou com a participação do senhor Elton (Advogado do Escritório de Advocacia que presta
Assessoria Jurídica à Fundação Ajuri). Iniciando o segundo ponto da pauta, o presidente do
conselho ressaltou que as sugestões supramencionadas foram fundamentadas em estatutos de
outras Fundações de Apoio, e abriu para a sugestão de outras modificações no texto do
estatuto vigente até o momento; para que seja enviada a devida proposta de alteração. Em
seguida, o conselheiro Roberto Câmara pediu a palavra e expôs suas sugestões de alterações
em vários artigos e incisos do estatuto, com a finalidade de que o novo estatuto atenda as leis
atuais e de corrigir algumas falhas. O presidente prosseguiu e informou que após a reunião
anterior (reunião extraordinária n°. 005/2014) de proposta do novo estatuto, recebeu um ofício
contento a sugestão de um item do estatuto, e fez a leitura do Ofício N° 002/2014 da
Incubadora Tecnológica e Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários. No
documento o Coordenador Executivo, o Prof. Emerson Clayton Arantes, solicita a inclusão do
termo “Assistência Técnica e Extensão Rural”. Após a leitura, o presidente abriu para a
discussão da melhor forma de incluir a referida sugestão. Houve a devida aprovação e
inclusão dos termos e expôs que todas as alterações sugeridas, apreciadas e aprovadas pelo
Conselho Curador constam na proposta de modificação do estatuto. Dando prosseguimento, o
presidente relatou que com a redução do número de conselheiros será mais fácil reuni-los e
acelerar o processo de tomada de decisão. Dando continuidade, o presidente informou que o
Regimento Interno está em processo de elaboração e a proposta inicial será apresentada em
reunião extraordinária posterior, e solicitou a manifestação dos conselheiros sobre o assunto,
tendo em vista que este item costa no estatuto. Acordou-se entre todos que o Regimento
Interno da Fundação Ajuri será finalizado após a aprovação do estatuto. Em seguida, o senhor
presidente abriu para votação a proposta de reformulação do estatuto e houve a aprovação
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unanime da proposta da redação final do texto. Nada mais a tratar, o senhor Presidente
Vladimir de Souza encerrou a reunião às dez horas e 20 minutos (10h 20min). Para constar, a
ata da reunião foi lida e aprovada por todos, expressando fielmente os assuntos tratados e
por mim assinada...............................................(Fabrício Soares de Morais), que lavrei a
presente Ata.
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Representante da Assembleia Legislativa/RR
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