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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 DO DIA   16/02/2022

DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A

CNPJ 23.284.932/0001-09

NIRE 5330001670-4

1. Data, hora e local: No dia 16 de fevereiro de 2022, às 14:30 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. 80237183

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 janeiro de
2022, balancete analí�co das operações havidas entre 01/01/2022 e
31/01/2022 (80046527),  disponibilizado nos respec�vos autos; 

2) Examinar e opinar sobre a regularidade das Demonstrações Contábeis do ano de 2021 e sobre o
Relatório de Auditoria Independente apresentados nestes autos, documentos (80044096) e
(80044613);e,

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 janeiro de 2022, balancete analí�co das operações havidas entre 01/01/2022 e
31/01/2022 (80046527), 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;

(II) Conhecer das Demonstrações Contábeis rela�vas ao ano de 2021, expressas nas folhas 7 a 11 do
documento (80044613), e se manifestar pela aprovação dessas demonstrações contábeis por refle�rem
aos saldos acumulados de todos os balancetes de verificação aprovados ao longo de 2021, conforme
consignado nas atas: (56435841); (58426647); (60284110); (62345594); (64359351); (66197755);
(68449819); (70441253); (72653671); (74678338); (76662717) e (78428312);

(III) Conhecer do Relatório de Auditoria Independente , docs. (80044096) e (80044613),  e acolher as
recomendações postas nesse, com expressa ressalva quanto à proposição de alteração da natureza
jurídica  de (204-6) - Sociedade Anônima de Capital Aberto para (205-4) Sociedade Anônima Fechada,
isto em face do fato relevante no�ciado no Memorando (68537706), que aponta para a descon�nuidade
operacional mediata da da Companhia, o que torna desnecessária essa alteração da natureza jurídica
social;

(III) Ao exame do itens II e III, emissão do Parecer para os períodos elencados, con�do no Anexo Único à
presente ata;
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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, 16 de fevereiro de 2022.

 

Gercina de Souza Santos

Conselheira Presidente

                    Hélio Sabino de Sá                        

      Conselheiro  - Secretário da Mesa 

          Paulo Roberto Souza de Proença Gomes

Conselheiro

 

Anexo Único 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

 

Os membros do Conselho Fiscal da DF Gestão de A�vos S.A (“Companhia”), em cumprimento às
disposições legais e estatutárias, examinaram Demonstrações Contábeis rela�vas ao ano de
2021, expressas nas folhas 7 a 11 do documento (80044613), e se manifestaram pela aprovação
dessas por refle�rem aos saldos acumulados de todos os balancetes de verificação aprovados ao longo
de 2021, conforme consignado nas atas: (56435841); (58426647); (60284110); (62345594); (64359351);
(66197755); (68449819); (70441253); (72653671); (74678338); (76662717) e (78428312), demonstrações
contábeis essas a serem levadas ao Conselho de Administração da Companhia para exame, ra�ficação e
aprovação.

 

Documento assinado eletronicamente por GERCINA DE SOUZA SANTOS - Matr.0041618-5,
Presidente do Conselho Fiscal, em 18/02/2022, às 16:45, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HÉLIO SABINO DE SÁ - Matr. 0110831-X,
Conselheiro(a) Fiscal, em 18/02/2022, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO SOUZA DE PROENCA GOMES -
Matr.0046232-2, Conselheiro(a) Fiscal, em 18/02/2022, às 16:50, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 80463064 código CRC= 911E1EBB.
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