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Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri
De Apoio ao Desenvolvimento da UFRR.
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e treze, com início às oito
horas e trinta e sete minutos na sala de reuniões da Fundação Ajuri, sito a
Avenida Capitão Ene Garcez, sala 2.040, bairro Aeroporto. O Conselho Fiscal da
Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima,
realizou reunião ordinária sob a presidência da senhora Aline Júlia da Silva Rocha,
juntamente com os conselheiros Cássio Sanguini Sergio, Cezário Paulino Bezerra
de Queiroz, Ise de Goreth Silva, Raimundo Aparecido Pereira da Silva e Rubens
Savaris Leal, para tratarem da seguinte pauta: I – Posse do Conselheiro
Cezário Paulino Bezerra de Queiroz como membro efetivo; II – Análise e
Parecer da Prestação de Contas do Exercício 2012 e III – O que ocorrer.
A presidente do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri iniciou os trabalhos com o
primeiro ponto da pauta, dando posse ao conselheiro Cezário Paulino Bezerra
de Queiroz como membro efetivo do referido Conselho. Prosseguindo com o
segundo ponto da pauta, Análise e Parecer da Prestação de Contas do
Exercício 2012, a presidente solicitou informações detalhada da contadora da
Fundação Ajuri presente a respeito da prestação de contas do exercício 2012 com
o auxilio do conselheiro Rubens Savaris, que inciou os trabalhos indagando a
respeito dos honorários apresentados, sugerindo que a contadora abrisse as
despesas apresentadas no balancete de verificação, para que os demais
conselheiros pudessem visualizar o que realmente engloba cada conta descrita no
referido balancete. Logo ele sugeriu que a contadora elaborasse uma planilha dos
lançamentos a serem realizados mensalmente, tais como provisões de
depreciações, 13º salário, férias, entre outras, para que quando esses relatórios
sejam apresentados ao conselho estejam de acordo com a realidade da Fundação,
para que os mesmo não venham induzir os conselheiros a erro de aconselhamento
de aprovação da Prestação de Contas do Exercício ao Conselho Curador. Contudo
o conselheiro Rubens sugere que a recomendação da aprovação das contas ao
Conselho Curador seja feita somente após o relatório de auditoria independente
para que esse conselho possa analisar melhor a real situação dos relatórios. Em
verificação das contas da Fundação Ajuri, verificou-se que consta uma conta
especifica da Editora da UFRR, portanto os conselheiros presentes indagaram ao
Diretor da Editora e também conselheiro Cezário Paulino, a respeito desta conta,
ademais o mesmo explicou que a Editora ainda não possui personalidade jurídica
própria, e que a Diretora desta Fundação, bem como o jurídico da UFRR, estavam
visualizando uma maneira de desmembrar a Editora da Fundação. O conselheiro
Rubens idealizou a criação de um Instituto ou que sabe outra Fundação com fim
especifico para Editora da UFRR, o Diretor da Editora ficou de ver tal situação
junto aos responsáveis pelos tramites. Outro questionamento foi a respeito do
pessoal do coral e do Núcleo de Rádio e TV, pois os mesmos não possuem
carteiras assinadas e nem contratos de prestação de serviços, portanto vem sendo
realizado pagamentos mensalmente aos mesmos, considerando assim um vínculo
empregatício, logo o conselheiro Raimundo sugeriu que a Diretoria verificasse a
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questão dessas pessoas para que a Ajuri não venha a obter ações trabalhistas
futuramente. Seguindo com o terceiro ponto da pauta, o que ocorrer foi lida e
aprovada por unanimidade a Ata da reunião do dia quatro do mês de dezembro
de dois e mil doze e assinada pelos conselheiros presentes na referida reunião.
Não tendo mais nada a tratar a Presidente deu por encerrada a Reunião do
Conselho Fiscal da Fundação Ajuri às dez horas e quinze 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...................................................................................................................

Aline Júlia da Silva Rocha
Presidente CFFA

Cássio Sanguini Sergio
Membro Efetivo

Cezário Paulino Bezerra de Queiroz
Membro Efetivo

Ise de Goreth Silva
Membro Suplente

Raimundo Aparecido Pereira da Silva
Membro Efetivo

Rubens Savaris Leal
Membro Efetivo

Vanessa da Silva Sá
Secretária CFFA
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