
 

ATA DA 2: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- 2020

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte (25/03/2020) as 16h30, em

segunda chamada, na sede do CENTEDUC —Centro de Soluções em Tecnologia e Educação,

localizada na Rua 101, nº 289, Quadra F-17, Lote 29, Casa 02, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP:

74.080-150, atendendo ao Edital de Convocação do dia 16 de março de 2020, reuniram-se o

Presidente do CENTEDUC,Dr. Fernando Landa Sobral, a tesoureira Sra. Helaine Rézio da

Silva Alves, o secretário, Sr. Mauro Cesar Bósio dos Reis, o contador Sr. Lúcio Antônio

Pereira de Oliveira e os membros do Conselho de Administração, conformelista de presença

anexo, sob a presidência da Conselheira Sra. Abadia de Lourdes da Cunha, que convidou a

mim Helaine Rézio da Silva Alves para secretariar os trabalhos, para deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia: Deliberar quanto aos relatórios de execução e das demonstrações

financeiras e contábeis referente ao exercício de 2019, atinentes ao Contrato de Gestão

004/2017-SEDI. Foi informado pela Presidente que, em decorrência da assinatura do contrato

de gestão nº 004/2017-SED entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico e Inovação, faz-se necessária a reunião para a prestação de

contas anual de 2019, conforme estabelecido nas cláusulas 2.43 e 5.6 do Contrato de Gestão.

A Presidente, apresentou os relatórios financeiros do exercício de 2019, relativas as atividades

desenvolvidas, objeto do Contrato de Gestão nº 004/2017-SEDI, contemplando o relatório

gerencial e de atividades, a execução dos programas de trabalho, a avaliação das metas e dos

indicadores de desempenho do contrato de gestão e as medidas implementadas, dando

destaque aos 06 (seis) Itegos e seus munícipios de abrangências, bem como a quantidade de

alunos matriculados no ano de 2019 e o parecer do Conselho Fiscal. Na sequência, a

presidente apresentou os relatórios das demonstrações financeiras e contábeis, já analisadas

pelo Conselho Fiscal com o parecer favorável à aprovação. Apresentou ainda o relatório de

auditoria o qual também foi emitido com opinião favorável, sem ressalvas, representando

adequadamente a posição patrimonial e financeira do Contrato de Gestão em 31 de dezembro

de 2019. Finalizadas as explanações, os Conselheiros presentes passaram à análise e discussão

dos documentos e informações apresentadas com base no relatório dos Auditores

Independentes e no Parecer do Conselho Fiscal. Submetidos à votação foram aprovados de

forma unânime e determinado a elaboração do parecer conclusivo do Conselho de

Administração como parte integrante da prestação de contas. Nada mais havendo a tratar, a
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Presidente deu por encerrada na 2º Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2020

sobre a qual, eu, Helaine Rézio da Silva Alves, como secretária, lavrei a presente ata, que

após assinada, será registrada junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos

jurídicos necessários.

  

HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES
CPF 558.043.061-20

Secretária do Conselho de Administração

Bodo

ABADIA DE LOURDES DA CUNHA

CPF 324.134.911-04

Presidente do Conselho de Administração
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PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Centro de Soluções em Tecnologia e Educação —

CENTEDUC em reunião ocorrida no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte

(25/03/2020), em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, analisou os relatórios de

execução das atividades desenvolvidas, as Demonstrações Contábeis, referentes ao

exercício de 2019, apreciou as respectivas Notas Explicativas, o parecer dos Auditores

Independentes, do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao término do citado

exercício, atinentes ao Contrato de Gestão 004/2017-SED. Assim, diante dos documentos

apresentados e após a análise de toda a documentação, referente ao período sob examee,

ainda, considerando a manifestação contida no Parecer do AUDITOR

INDEPENDENTE, o Conselho de Administração, é favorável à aprovação dos referidos

documentos.

Goiânia, 25 de março de 2020.
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ABADIAcsDA CUNHA
CPF 324.134.911-04

Presidente do Conselho de Administração
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