ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
F.S.C.M.F.
Aos vinte e seis de março de 2019, às 17h30min, na sala de reuniões do Centro Administrativo,
situado na Rua General Carneiro, 1557, bairro Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo,
CEP 14400-500, foi realizada a reunião do Conselho Fiscal, com a presença dos Conselheiros, e
convidados Sra. Lídia Mara Alves Araujo, coordenadora financeira e Sr. Luis Fernando Furini,
supervisor de controle patrimonial da Fundação, conforme lista de presença anexa. Tratando-se da
primeira reunião realizada deste Conselho Fiscal, após sua eleição e posse, fato ocorrido em
Assembleia Geral Ordinária no dia 14 de fevereiro deste ano, os Conselheiros deliberaram a
distribuição dos cargos em consonância com o art. 42, alínea “a” do Estatuto Social desta Fundação,
sendo indicado: Sr. Dimas Ferreira Cintra, Presidente; Sr. Adriano Silveira Carilo, Secretário, Sr.
Rafael de Melo Silveira, Relator. Servindo-se da palavra, o Sr. Dimas informou a pauta do dia, qual
seja a apresentação dos laudos de inservibilidade e baixa patrimonial e a proposta para a venda de um
imóvel, localizado na Rua São Sebastião, nº811, bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade.
Concedida à palavra, o Sr. Luis Fernando apresentou os laudos de inservibilidade e baixa patrimonial
dos bens. Em seguida, os conselheiros analisaram toda a documentação apresentada e constatando a
sua regularidade aprovaram por unanimidade os laudos de inservibilidade e baixa patrimonial, sendo
estes devidamente assinados e o parecer elaborado. Os conselheiros deliberaram também que,
prioritariamente, havendo interesse de outras Instituições Filantrópicas no uso ou compra dos bens
e/ou equipamentos apresentados na presente reunião, estes deverão ser doados ou vendidos mediante
respectivo contrato. Não esgotados os bens, a doação ou a venda aos demais terceiros interessados
deverá ser acompanhada do contrato ou recibo. Os laudos dos equipamentos identificados como
“furtados”, deverão doravante, sempre que possível, estarem acompanhados do respectivo Boletim de
Ocorrência (B.O). Ainda neste contexto, o Sr. Dimas solicitou que após a finalização dos trâmites
administrativos, o Sr. Luis Fernando deverá realizar a prestação de contas a este Conselho dos
documentos ora apresentados, em uma nova reunião. Alterada a pauta, o Sr. Luis Fernando iniciou a
explanação da proposta da venda de um imóvel, conforme escritura pública de doação lavrada no de
21/05/2010, livro nº 1164, fls. 071/074, registrada na matrícula nº 22.258 do livro nº2-RG do 2º
Oficial de Registro de Imóveis de Franca, imóvel localizado na Rua São Sebastião, nº811, bairro Vila
Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade no 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Franca.
Após os diversos esclarecimentos de dúvidas dos Conselheiros, os membros deste Conselho
deliberaram pela elaboração de um novo parecer. Encerrados os trabalhos e não havendo nenhuma
manifestação, o Presidente renovou o agradecimento pela presença de todos, e eu, Adriano Silveira
Carilo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito.
Franca, 26 de março de 2019.
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