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As dezesseis horas e trinta minutos do dia'inte e seis de marco de dois mil e treze, no Auditório do
2

Campus Universitário de Miracema, o MagnIfico Reitor e Presidente deste Conselho, Professor

3

Márcio Silveira, da inIcio a vigésima sétima reunião extraordinária do Consuni, fazendo a leitura
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da convocação e respectiva pauta, que tern como ünico ponto a apresentacAo e aprovacão do

5

Relatório de Prestacão de Contas da UFT - ExercIcip 2012. Conforme o Livro de Presenças, o

6

• Conselheiro Luis Eduardo Bovolato está ausente, rnas encaminhou justificativa Os Conseiheiros

7

George Lauro Ribeiro de Brito e Waldecy Rodrigues não estão fresentes, mas justificaram e

- 8 encaminharam,como representantes, os Professores Giselli de Almeida Tomarozzi Lima e Alex
9

Pizzio, respectivamente Todos os demais conselheiros estão presentes a reuniào. Tern injcio a

10

apresentacAo do Relatório. Conseiheira Ana Lñcia de Medeiros exflOe, corn auxIlio de Datashow, o

ii documento em questão, elaborado em observância as normas do Tribunal de Contas da União
12

(TCU). Inicia sua apresentacão explicando os conceitos básicos sobre orcamento püblico, execução

13

orçarnentária e processo orçamentário. São listadas, ainda, as acOes realizadas e executadas pela

14

Universidadé no perlodo de 10 de janéiro a 31 de dezembro de 2012. Apresenta dados relàtivos aos

15

servidores da Universidade e aos Programas Institucionais, dentre outros. Ao final da explanagdo, o

16

Relatório de Prestacão de Contas da UFT - ExercIcio 2012 é aprovado em votacão que contou corn

17

urna abstencao. Nada mais havendo a ser tratado, as dezessete horas e quarenta e cinco minutos o

18

MagnIfico Reitor dá por encerrada a presente reuniâo, agradecendo a presenca e o empenho de

19

todos os conselheiros. Eu, Claudinéia Pereira da Silva, secretária dos trabaihos, elaborei a presente

20

ata que segue assinada pelo Magnifico Reitor e por mim subsSrita.

Iva
Secretária dos Orgãos Colegiados Superiores

