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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

Conselho Fiscal da DF Gestão de A�vos S.A.

 

ATA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A

CNPJ 23.284.932/0001-09

NIRE 5330001670-4

1. Data, hora e local: No dia 28 de abril de 2022, às 16:00 hs, reuniram-se, via uso do aplica�vo
whatsApp, o Conselho Fiscal da DF Gestão de A�vos, convocados pela presidente via aplica�vo de
whatsapp e documentada nos autos nos termos do doc. 85213253.

2. Convocação: Convocação, nos termos do ar�go 24, do Estatuto Social.

3. Presença: Presentes à reunião a totalidade dos conselheiros: Gercina de Souza Santos, Hélio Sabino de
Sá e Paulo Roberto Souza de Proença Gomes.

4. Mesa: Presidente: Gercina de Souza Santos; Secretário: Hélio Sabino de Sá.

5. Ordem do Dia: 

1) Examinar e opinar sobre a regularidade do Balancete Contábil Mensal rela�vo ao mês de março de
2022, balancete analí�co das operações havidas entre 01/03/2022 e
31/03/2022 (83931552),  disponibilizado nos respec�vos autos; 

2) Tomar ciência do Contrato nº 001/2022 rela�vo aos serviços contábeis e de calculo de obrigações
sociais e tributárias (83932421), cuja contratação observou as regras próprias aplicáveis às empresas
estatais dependentes.

3) Assuntos Gerais.

6. Deliberações:

(i) Após exame e discussão, decidiu-se à unanimidade de votos, aprovar o balancete mensal rela�vo ao
mês de março de 2022, balancete analí�co das operações havidas entre 01/03/2022 e
31/03/2022 (83931552), isto por considerar regular a documentação que serviu de base para os registros
contábeis e adequadas as consignações de todas as transações ocorridas no mês, não se verificando
variações abruptas ou injus�ficadas quanto a essas receitas e despesas, sem ressalvas;

A variação para maior das despesas, quando comparadas com as  incorridas em fevereiro de 2022, se
jus�ficam pela assunção de despesas obrigatórias de publicação no Diário Oficial do DF, no montante de
R$ 3.360,32 e de divulgação das demonstrações financeiras do ano de 2021 em jornais de grande
circulação, no montante de R$ 10.000,00.

(ii) Nos assuntos gerais os membros do Conselho reforçaram a necessidade de se efe�var o aporte de
capital previsto na Planilha Contábil (82341291) e Ata do CONSAD (82402929), para o regular
funcionamento da Sociedade DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A no ano de 2022, consideradas as
disponibilidades em equivalentes de caixa consignadas em 31/03/2022.

Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, depois de
lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Cer�fico que a presente ata é descrição fiel dos assuntos
tratados.

 Brasília, 28 de abril de 2022.

Gercina de Souza Santos

Conselheira Presidente
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                    Hélio Sabino de Sá                        

      Conselheiro  - Secretário da Mesa 

          Paulo Roberto Souza de Proença Gomes

Conselheiro
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