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Ata da Terceira reunião ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri
De Apoio ao Desenvolvimento da UFRR.
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, com início às oito
horas e cinquenta e cinco 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 Raimundo Aparecido Pereira da Silva e Rubens Savaris Leal, para tratarem
da seguinte pauta: I – Apreciação dos Balancetes dos 1º e 2º trimestres do ano
de 2012; II - O que ocorrer. Justificou a ausência o conselheiro Cássio Sanguini
Sergio. A presidente do Conselho Fiscal da Fundação Ajuri iniciou os trabalhos com o
primeiro ponta da pauta, solicitando a Contadora da Fundação explicações a respeito
da documentação apresentada, a mesma explicou que o atraso dos balancetes dos 1º e
2º trimestres se deu pela grande demanda na questão do Departamento Pessoal, nas
conciliações que não eram realizadas pelo contador antigo o senhor Antônio Reginaldo,
bem como na organização geral do setor contábil. O conselheiro Rubens Leal, indagou a
respeito das publicações das Demonstrações Contábeis do exercício 2011 que não estão
sendo realizadas, bem como do protocolo junto ao Ministério Público das Demonstrações
Contábeis do ano de 2010 e 2011, a contadora explicou que referente ao ano de 2010 já
foi dado entrada junto ao Ministério Público, porém faltou anexar o Estatuto da Fundação
Ajuri junto ao sistema SICAP (Sistema de Cadastro e Prestação de Contas), já no que diz
respeito ao exercício 2011, a contadora disse que falta algumas documentações mais
garantiu o protocolo dos dois anos até o dia 28 de novembro do corrente ano. Ainda com
as indagações o conselheiro frisou a importância do diálogo do financeiro com a
contabilidade que é de suma importância para um bom desenvolvimento contábil da
Fundação, em questão do Parecer da Auditoria Independente do exercício 2011, foi
solicitado a Diretora Executiva explicações a respeito da cobrança de IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras) pelo Banco do Brasil e a mesma informou aos conselheiros que já
foram enviadas várias correspondência a respeito deste questionamento ao Banco e o
mesmo sempre se pronunciando que não compete a gerência financeira e sim ao jurídico
do Banco definir tal situação, portanto, foi marcado uma reunião com o jurídico do
Banco, a Diretora e um representante da Universidade Federal de Roraima para
conversarem sobre o assunto e o Banco deliberou que não seria restituído para a
Fundação Ajuri os valores descontados referente a taxa IOF, foi repassado esta decisão
ao jurídico da Fundação Ajuri para proceder sobre o assunto. Com isso o conselheiro
Rubens Leal pediu agilidade quanto ao ingresso da ação, para que a mesma seja
realizada até o final deste ano para que no próximo parecer independente não conste
mais esta recomendação, e solicitando a Diretoria que entregasse uma cópia do parecer
independente do exercício 2011 para a contadora para que a mesma siga as
recomendações nele existente. Dando continuidade ainda na questão das Demonstrações
Contábeis, foi perguntado a Diretoria Executiva se o antigo contador causou algum ônus
a Fundação, a Diretora com a palavra informou que havia sim ônus, pois o mesmo não
entregou a DIPJ (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica) do exercício 2011,
até o prazo estipulado que seria até o mês de março do ano subsequente, gerando assim
multa de atraso para a Fundação Ajuri. Ademais a Diretoria ainda informou que o mesmo
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lhe procurou a respeito do combinado anteriormente com a Diretora Executiva ProTempore, a senhora Jarisi Vacari Martins, pois o mesmo alega que ficou acertado que
receberia a quantia explicita no contrato e quando fosse aprovado um convênio seria
acrescentado uma quantia ao seu valor contratual, portanto segundo a Diretora atual ela
não tinha conhecimento a respeito disso e não foi repassado o valor da bolsa ao contador
e agora após um ano de projeto o mesmo vem recorrer o pagamento desta bolsa, diante
disso o conselho informou que queria acompanhar este caso e sugeriu nenhum acordo
com o referido contador, pois o valor que foi firmado em contrato foi cumprido e deve ser
cobrado dele o valor da multa da DIPJ, pois ele era o responsável pela contabilidade em
tal período. Segundo ponto de pauta – O que ocorrer, o conselheiro Raimundo entrou
na questão da CPL (Comissão Permanente de Licitação) da Fundação Ajuri, se a mesma
possui capacidade para atender as demandas de pregão eletrônico já que foi realizado o
credenciamento junto ao MEC (Ministério da Educação), pois a Fundação passará obter
repasses de recursos públicos exigindo assim a elaboração de pregão eletrônico, a
Diretora informou que a Fundação já possui cadastro junto ao Compras Net, porém a
mesma nunca realizou pregões eletrônicos porque é difícil o acesso ao sistema que esta
com senha bloqueado mais se responsabilizou de providenciar esse acesso. Na
oportunidade, o conselheiro Rubens Leal indagou a Diretoria se o conselho curador teria
lhe cobrado a elaboração do Plano de Trabalho 2013 que está em atraso, pois conforme
estatuto o prazo seria até o dia 31 de outubro de cada ano. A Diretoria explicou que já
havia enviado uma correspondência ao Conselho Curador explicando a ausência do Plano
de trabalho 2013. A Presidente Aline Júlia, enfatizou a importância deste plano de
trabalho para apreciação das Demonstrações Contábeis do exercício posterior. Para
finalizar a reunião os conselheiros decidiram convocar a próxima reunião extraordinária
para o dia 28 de novembro do corrente ano com a seguinte pauta: I - apreciação dos
balancetes dos 1º, 2º e 3º trimestres do ano de 2012; II – Avaliação do
comprometimento da contadora quanto ao explanado nesta ata, e mais uma vez com a
presença da Contadora e da Diretora Executiva para esclarecimentos. Não tendo mais
nada a tratar a Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho Fiscal da Fundação
Ajuri às dez horas e quarenta 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

Raimundo Aparecido Pereira da Silva
Membro Efetivo

Rubens Savaris Leal
Membro Efetivo
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Elisa Hatsue Brito Yoshihara
Diretora Executiva

Franknauria Guilherme da Silva Lima
Contadora – Fundação Ajuri

Vanessa da Silva Sá
Secretária CFFA
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