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Fundação Santo André
ATA DA 25a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da
Administração do Centro Universitário Fundação Santo André, realizou-se reunião ordinária
do Conselho Fiscal, com a presença dos Conselheiros: Sr. Eurides Batista Pudo,
Presidente, Sr. Rodolfo Silva Donetti, Sr. Reinaldo Lanaro. Presente a reunião Profa.
Verenice P. G. Abdulmacih, Pró-Reitora de Administração e Planejamento. Justificou sua
ausência o Sr. Edélcio Plenas Gomes. Verificada a existência de número legal para
deliberação a reunião foi iniciada ás 11h05. 1. Balanço do exercício de 2016: Profa.
Verenice informou que o Balanço foi analisado pelos Conselhos Universitário e Diretor.
Profa. Verenice esclareceu que o que esta contido nas despesas financeiras é representado
pela apropriação .dos encargos. lE?gais,. parcelamentos
tributários.
Foram prestadas
informações quanto ao rumo quese prefende dar tanto na solução das questões tributárias
quanto nos mecanismos de cobrança e negociações para equilíbrio das despesas e a
recuperação financeira da Instituição. O Sr. Presidente informou aos demais membros do
Conselho que a função deste Conselho é de apreciar o Balanço e se este foi elaborado de
acordo com as normas técnicas específicas. Disse que verificou todo o Balanço e não
encontrou nenhuma divergência ou ausência de informações, contando com as notas de
esclarecimentos de acordo com o que foi apresentado. Após discussões o Conselho Fiscal
considerou aprovado o Balanço do Exercício de 2016. Nada mais havendo a tratar, a
presente reunião encerrou-se às.J, 3,§,".S!~fmilJand.o ~ue esta Ata fosse lavrada e assinada
por todos os Conselheiros pre.s.e.R-t.
Maria Crisflna Ribeiro Dias, Secretária, que a
lavrei, por deterrni açâCfCíÕSr. Presidente .
:·1

.1

4 ':~~;;,~~~.:;/

.•
'tJ.

~~-!'

~aro
..

"

.,.-,

"
,/

Av. Prlncipe de Gales, 821 - Santo André-

SP - CEP 09060-650 - PABX (11) 4979-3300 - www.fsa.br

