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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EspEcÍFICO DO CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAE
EDUCAÇÃO PARA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED, JUNTAMENTE COM O

RELATÓRIO DE AUDITORIA E PARECER DO CONSELHO

FISCAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

No dia 30 de maio de 2018, às 15:30 horas em segunda convocação,

na Sala de Reuniões no escritório localizado na T-51, nº460, Setor

Bueno, Goiânia - GO, Cep: 74215-210, as pessoas demonstradas no

rol de presentes anexo a esta ata, nos termos do Estatuto em vigor, o

presidente do Centro de Soluções em Tecnologia e Educação -

CENTEDUC, deu início a reunião ordinária, convidando a mim, Sr. Dr.

Frederico Vaz, Secretário da entidade para secretariar nesta reunião,

e pautando a ordem do dia descrita no edital de convocação do dia 14

de maio de 2018, com a seguinte pauta: Aprovação das demonstrações

financeiras do Contrato de Gestão 04/2017-SED, juntamente com o

relatório de auditoria e parecer do conselho fiscal, referente ao

exercício de 2017. Os membros do Conselho de Administração

Especifico do Contrato de Gestão 04/2017 - SED. O Sr. Presidente

Fernando Landa Sobral, passou a palavra para a Diretora

Administrativa financeira, que apresentou as demonstrações

financeiras de 2017 do contrato de gestão 04/2017-SED, juntamente

com o relatório de auditoria e o Parecer do Conselho Fiscal, os quais,

depois de lidos, foram aprovados por unanimidade dos presentes. O

contador Lucio Antonio Pereira de Oliveira esteve presente na reunião

afim de esclarecer e explicar detalhes sobre o balanço realizado,

mostrando as obrigações da associação perante o Estado em relação a

prestação de contas, mesmo estando suspenso por liminar judicial. Por

fim o Presidente, com base na aprovação, determinou o imediato

encaminhamento das demonstrações financeiras ao SED como parte

integrante do processo de prestação de contas anual. Não havendo

quem mais quisesse fazer uso da palavra livre, a ata foi lida e aprovada

por todos os presentes sem ressalvas, passando a vigorar a partir da

presente data, e eu Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada

por mim, e por todos os participantes.
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