
 
 

20º ENA 

 

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Na forma do Estatuto do MFC e do

do Conselho Fiscal, Sr. Márcio Roberto Costa

Conselho Fiscal, abaixo relacionados, para a Reunião Or

12, 13, 14 e 15 de setembro de 2018, na Sede do MFC em Campo Grande,

Presidente Vargas, 2501, Vila Santo Amaro

almoço e lanche, em 1ª convocação, com a presença da maioria absoluta de seus 

membros já convocados e confirmados

 

a) Análise dos Balancetes referentes aos 

balancetes já estão encadernados e disponíveis 

prévias.  

b) Vista e análise dos Balancetes referente aos meses de Janeiro a junho de 2018.

c) Emissão do parecer do Conselho Fiscal.

 
Início dos trabalhos: dia 11 de setembro de 2018

a. Passagens compradas e todos os conselheiros informados

b. Anastácio estará conosco somente depois do dia 12, por motivo de viagem, enquanto isto 

os demais membros darão início aos trabalhos no dia 11.

c. Término dos trabalhos: dia 15 de setembro de 2018

Passagens de volta compradas e todos os conselheiros informados

 
Membros do Conselho Fiscal

1. Pelo CONDIR Norte- Luzia Maria Soares Almeida (secretária)

2. Pelo CONDIR Sudeste

3. Pelo CONDIR Centro Oeste

4. Pelo CONDIR Sul- Antônio Anastácio de Souza (2º vice

5. Pelo CONDIR Nordeste
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CONVOCAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

Na forma do Estatuto do MFC e do seu Regimento Interno, ambos em vigor, o Presidente 

Márcio Roberto Costa, convida os Senhores

Conselho Fiscal, abaixo relacionados, para a Reunião Ordinária a se realizar nos dias 

12, 13, 14 e 15 de setembro de 2018, na Sede do MFC em Campo Grande,

Vila Santo Amaro, no horário de 8 as 18h. com 

almoço e lanche, em 1ª convocação, com a presença da maioria absoluta de seus 

já convocados e confirmados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

Análise dos Balancetes referentes aos anos de 2016 e 2017. 

já estão encadernados e disponíveis para análise e considerações 

lise dos Balancetes referente aos meses de Janeiro a junho de 2018.

Emissão do parecer do Conselho Fiscal. 

Início dos trabalhos: dia 11 de setembro de 2018 

Passagens compradas e todos os conselheiros informados 

Anastácio estará conosco somente depois do dia 12, por motivo de viagem, enquanto isto 

os demais membros darão início aos trabalhos no dia 11. 

Término dos trabalhos: dia 15 de setembro de 2018 

s de volta compradas e todos os conselheiros informados 

Membros do Conselho Fiscal 

Luzia Maria Soares Almeida (secretária) 

Pelo CONDIR Sudeste- Márcio Roberto Costa (presidente) 

Pelo CONDIR Centro Oeste- Hélio Martins Borges (1º vice-presidente)

Antônio Anastácio de Souza (2º vice-presidente) 

Pelo CONDIR Nordeste- Marcos Vinicius Pereira de Lima (2º secretário)

São João Del Rei, 11 de julho de 2018. 

Márcio Roberto Costa 
Presidente do Conselho Fiscal 

 

Regimento Interno, ambos em vigor, o Presidente 

, convida os Senhores (as) membros do 

dinária a se realizar nos dias 11, 

12, 13, 14 e 15 de setembro de 2018, na Sede do MFC em Campo Grande, situada à Av. 

com intervalos para 

almoço e lanche, em 1ª convocação, com a presença da maioria absoluta de seus 

, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  

2017. Os respectivos 

para análise e considerações 

lise dos Balancetes referente aos meses de Janeiro a junho de 2018. 

Anastácio estará conosco somente depois do dia 12, por motivo de viagem, enquanto isto 

presidente) 

Marcos Vinicius Pereira de Lima (2º secretário) 
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