
 

ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOFISCAL — 2019

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC

Reuniram-se às 10h30 do dia 30 de julho de 2019, na Rua 101, nº 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 02,
Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150, as pessoas abaixo assinadas, em segunda convocação,

atendendo ao Edital de Convocação do dia 22 de julho de 2019. Presentes os seguintes membros

do Conselho Fiscal: Sra. Karoline França dos Santos, Sra. Gercilia Saraiva dos Santos e Sra.

Genilva Caetano Pereira dos Anjos. Também estavam presentes o Presidente do CENTEDUC,Sr.
Fernando Landa Sobral, o secretário Sr. Jayme dos Santos Filho e a Tesoureira Sra. Helaine Rézio
da Silva Alves e o contador da Organização Social Sr. Lúcio Antônio Pereira de Oliveira. Na

abertura foi indicada para presidir a reunião a Sra. Genilva Caetano Pereira dos Anjos e para

secretariar a reunião a Sra. Gercilia Saraiva dos Santos, ficando, assim, constituída a mesa. A
presidente deu início a reunião e, auxiliada pelo Contador Sr. Lucio Antônio Pereira de Oliveira,
apresentou as informações financeiras dos meses de janeiro a junho de 2019, sendo Balancete de

Verificação, Fluxo de Caixa, Extratos Bancários e Painel com Situação Fiscal do Centeduc, com

os seguintes esclarecimentos: a) O Balancete Contábil até 30/06/2019 foi finalizado já objetivando
a entrega na SEDI e também preparar as contas para a prestação de contas anual de 2019 a ser
entregue em fevereiro do próximo exercício; b) O balancete segue as normas contábeis das
Entidades Sem Fins Lucrativos com total segregação das movimentações do contrato de gestão

das movimentações próprias da entidade; c) Apresentou o fluxo de caixa financeiro do primeiro
semestre no qual demonstra-se o total das movimentações financeiras, destacando-se o saldo

inicial em 01/01/2019 de R$ 496.642,56, as Receitas de repasse no total de R$ 8.593.910,32,

Rendimentos de Aplicação Financeira de R$ 7.827,28, que após subtraídos todos os pagamentos

com pessoal, encargos, material consumo, serviços de terceiros, imobilizações e outros, finda-se

em 30/06/2019 com o saldo de R$ 117.244,80, disponíveis em contas bancárias e caixa, a serem
utilizados no pagamento de obrigações a partir de 01/07/2019; d) Apresentou por fim o

parcelamento ativo junto a Receita Federal e o painel com a situação fiscal do Centeduc
demonstrando a regularidade fiscal com todas as Certidões Negativas, condição essencial para o
recebimento de repasses. Finalizadas as explanações, os Conselheiros presentes passaram à
análise e discussão dos documentos e informações apresentadas e, sem haver objeção quanto aos
relatórios apresentados, foi aprovado de forma unânime a elaboração do parecer sem qualquer
ressalva. A presidente da reunião finalizou os trabalhos dessa 2º Reunião Ordinária do Conselho

Fiscal, onde a ata foi lida e assinada e eu, Gercilia Saraiva dos Santos, Secretária da reunião,
lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelos conselheiros fiscais e pelo contador.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, conforme Reunião do Conselho Fiscal ocorrida no dia 30 de julho de

2019, na condição de membros do Conselho Fiscal do Centro de Soluções em Tecnologia e

Educação - CENTEDUC,assistidos pelo contador Sr. Lúcio Antônio Pereira de Oliveira, em

cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos os relatórios financeiros

relativos aos meses de janeiro a junho de 2019. atinentes ao Contrato de Gestão 004/2017-

SED sendo Balancete de Verificação, Fluxo de Caixa, Extratos Bancários e Painel com

Situação Fiscal da Organização Social, objetivando a entrega na SEDI e também preparar as

contas para a prestação de contas anual de 2019 a ser entregue em fevereiro do próximo

exercício. Baseado nos exames efetuados, reconhecemos que estão em condições de serem

submetidas à aprovação do Conselho de Administração, sem qualquer ressalva ou

recomendação.
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