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Ata da primeira reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação
Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da UFRR.
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, com início às nove
horas e trinta minutos na sala de reuniões da Fundação Ajuri, sito a Avenida
Capitão Ene Garcez, sala 2040, bairro Aeroporto. O Conselho Fiscal da Fundação
Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, realizou
reunião extraordinária. Para tratarem da seguinte pauta: I – Apreciação do
parecer do contador e balancetes do período de janeiro a abril do ano
2012; II - O que ocorrer. Foi recebida uma correspondência do conselheiro do
o senhor Sandro Luis solicitando o desligamento do conselho fiscal por motivos
particulares. O Conselheiro Rubens Savaris iniciou os trabalhos com o primeiro
ponta da pauta, sugerindo uma nova data para reunião extraordinária para
análise dos balancetes do período de janeiro a abril de 2012 para no dia dois de
julho de dois mil e doze às oito horas e trinta minutos com o seguinte ponto de
pauta: I – Recomposição do conselho fiscal; II - Apreciação do parecer
do contador e balancetes do período de janeiro a abril do ano 2012; III
– O que ocorrer. O conselheiro Raimundo sugeriu a presença do contador na
reunião extraordinária. Não tendo mais nada a tratar os conselheiros deu por
encerrada a Reunião do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri às nove horas e
cinqüenta minutos, cuja ata será lavrada e assinada por todos os presentes e eu
Vanessa da Silva Sá, que secretariei a reunião e lavrei a presente
ata....................................................................................................................
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