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1. Data, hora e local: No dia 21 de setembro de 2021, às 14h30, 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 sobre a regularidade do Balancete Contábil Mensal rela vo ao mês de agosto de
2021, balancete analí co das operações havidas entre 01/08/2021 e 31/08/2021 (69511611); b)
reapreciar o balancete do mês de julho de 2021, balancete analí co das operações havidas entre
01/07/2021 e 31/07/2021 (69511376), em face de re ficação do demonstra vo de despesas   e, c)
Assuntos gerais.

6. Deliberações:  (i) Após exame e discussão, decidiu-se à unanimidade de votos, aprovar o balancete
mensal rela vo ao mês de agosto de 2021, balancete analí co das operações havidas entre
01/08/2021 e 31/08/2021 (69511611), 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; (ii)
Quanto à re ficação do balancete analí co rela vo a julho de 2021, balancete analí co das
operações havidas entre 01/07/2021 e 31/07/2021 (69511376), o conselho acatou a re ficação
efetuada pelo pelo contabilista responsável uma vez que embasada em documentação idônea.

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, 21 de setembro 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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