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ATA DA DIRETORIA 
REUNIÃO 27/10/2020

Auditoria Externa: O Diretor David Alves informou a Diretoria

que existem duas empresas em contato. Uma empresa

estabelecida em Pelotas/RS e outra na cidade de São Paulo/SP.

A empresa na cidade de Pelotas não possui cadastro no CNAI

(Cadastro Nacional de Auditores Independentes), e então ficou

decidido buscar uma empresa com cadastro e também

aguardar o retorno da opinião do Conselho Consultivo. 

Primeiros Investimentos: Como a captação de recursos já está

em pleno funcionamento, o Diretor Yuri Crizel deverá até a data

de 20/11/2020 enviar um "plano de investimentos" para a

Diretoria. Com essa inciativa, surgiu a dúvida de qual corretora

de valores o Fundo Patrimonial deve-se utilizar para realização

dos investimentos, a própria do Banco do Brasil ou uma

independente?. O Diretor David Alves entrará em contatos com

outros Fundos para sanar essa dúvida, e usar como base seus

funcionamentos.

Novo Pix: O Banco Central do Brasil lançou uma nova

ferramenta para transações bancárias, totalmente gratuita. A

Diretoria acredita que essa ferramenta pode facilitar o

recebimento de novas doações, então o Diretor Presidente

Wesllen Moraes ficou encarregado de liberar funcionalidade na

conta do Fundo Patrimonial. 

Reunião do Conselho Consultivo: O Diretor David Alves

informou a Diretora sobre a primeira reunião (29/10/2020 às

16h) do Conselho Consultivo, e todos aprovaram as pautas

enviadas e irão aguardar as prioridades e estratégias que o

Conselho queira repassar a Diretoria.

Às 19 (dezenove) horas e 10 (dez) minutos do dia 27 de Outubro de

2020, de forma virtual, reuniram-se os membros da Diretoria do

Fundo Patrimonial do CEng: David Alves, Wesllen Moraes, William

Moraes e Yuri Crizel para tratar dos próximos passos do Fundo.

 

Pautas e encaminhamentos das operações do Fundo. 
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1º de Dezembro - Dia de Doar: O Diretor David informou que

em conjunto com o voluntário de Marketing Darwin Brum irão

planejar uma série de vídeos e postagens para esse dia, visando

aumentar a visibilidade do Fundo e captação de recursos.  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada às 19

(dezenove) horas e 40 (quarenta) minutos. 

27 outubro de 2020

Wesllen Moraes Völz.

Presidente do Fundo Patrimonial do CEng.


