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1. Data, hora e local: No dia 22 de março de 2021, às 17h00, reuniram-se, via uso do aplica vo
whatsApp, o Conselho Fiscal da DF Gestão de Ativos.

2. Convocação: Convocação, nos termos do artigo 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: a) Examinar e opinar sobres a regularidade do Balancete Contábil Mensal rela vo
ao mês de fevereiro de 2021, balancete analí co das operações havidas entre 01/02/2021 e
28/02/2021 (58383192); e,

b) Assuntos gerais.

6. Deliberações: Após exame e discussão, decidiu-se à unanimidade de votos, aprovar o balancete
mensal rela vo ao mês de fevereiro de 2021, balancete analí co das operações havidas entre
01/02/2021 e 28/02/2021 (58383192), por considerarem regular a documentação que serviu de base
para os registros contábeis e adequadas as consignações de todas as transações ocorridas no mês.

6.1 Quanto à con nuidade operacional, cumpre consignar a mesma nota constante da Ata nº 15
(57464014):

Cumpre-nos salientar a preocupação dos membros deste Conselho Fiscal,
fato também observado na Notas Explica vas da Administração às
Demonstrações no item nº 4 – Con nuidade Operacional, e no Relatório
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis (2020),
dos quais constam registros de que a Companhia se encontra desde 2015
em fase pré-operacional, não havendo até a presente data definição de
quando poderá realizar a aquisição de direitos creditórios, nem tampouco
a data para a emissão de valores mobiliários a serem u lizados como
instrumento de captação de recursos a serem u lizados na finalidade para
a qual fora criada a Sociedade Empresarial.

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, 22 de março de 2021.

Gercina de Souza Santos

Conselheira Presidente

                    Hélio Sabino de Sá                        



      Conselheiro  - Secretário da Mesa 

          Paulo Roberto Souza de Proença Gomes

Conselheiro
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