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Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri
De Apoio ao Desenvolvimento da UFRR.
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze, com início às
oito horas e trinta minutos na sala de reuniões da Fundação Ajuri, sito a Avenida
Capitão Enê Garcez, sala 2.040, bairro Aeroporto. O Conselho Fiscal da Fundação
Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, realizou
reunião ordinária presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal Professor Sandro
Luis Bedin. Para tratarem da seguinte pauta: I – Posse dos Novos
Conselheiros; II- Apreciação da Prestação de Contas do Ano 2012 base
2011; III - O que ocorrer. O presidente do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri
iniciou os trabalhos com o primeiro ponta da pauta, dando posse aos novos
membros efetivos, a senhora Aline Júlia da Silva Rocha, o senhor Cássio Sanguini
Sergio, o senhor Raimundo Aparecido Pereira da Silva e o senhor Rubens Savaris
Leal. Dando sequência foi sugerindo alteração da pauta com a inclusão do ponto,
onde o segundo ponto de pauta fosse substituído pelo calendário de reuniões
ordinária, conforme o estatuto da fundação, para o ano de 2012. Conforme
relacionado: a presente reunião é a primeira onde seria apreciado a contas da
fundação; segunda no dia três de maio do corrente ano, terceira reunião dois de
agosto do corrente ano e quarta reunião três de novembro do corrente ano para
análise dos pareceres e balancetes. Dando prosseguimento ao terceiro ponto de
pauta fazendo análise das Prestações de Contas do ano 2012 base 2011, o
Conselheiro Rubens Savaris Leal observou que o parecer da empresa de auditoria
independente Palácios Auditores, destaca algumas inconsistências e recomenda
que sejam sanadas e, que as práticas contábeis estão em conformidade. Outra
questão diz respeito ao Plano de Trabalho do ano em análise, o qual apresentado
é superficial demais, elaborado pela Diretoria Executiva e o Relatório do que foi
executado no referido ano não foi apresentado, diante deste fato, o Conselheiro
Rubens Savaris Leal falou que o Conselho Fiscal faça uma recomendação ao
Conselho curador tomar as devidas providências, já que o mesmo consta do
Estatuto da Fundação, dando continuidade, o Conselheiro Cássio Sanguini Sergio
recomendou que se coloque os desembolsos e as informações de forma mais claro
inclusive pelo site da Fundação, quanto a esse respeito o Conselheiro Rubens
Savaris Leal colocou que as reuniões ordinárias e extraordinárias são suficientes
para informar os dados sobre as contas da Fundação, mas, destacou a
importância para comunidade. Diante da análise recomenda-se ao Conselho
Curador a aprovação das prestações de contas do ano 2012 base 2011.
Dando seqüência com o quarto ponta da pauta o que ocorrer, foi colocado
pelo Presidente Sandro Luis Bedin que é de suma importância a presença de todos
os conselheiros participarem das reuniões. Não tendo mais nada a tratar o
Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri às
nove horas e trinta 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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