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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Fiscal
 

ATA

 
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um  realizou-se, por videoconferência,
a  Quinquagésima Nona Sessão Ordinária do Conselho Fiscal, com os representantes:  Sueli rodrigues de
Sousa, Petercley Franco Alves, Luiz Fernandes da Silva (conselheiros) e Daniella dos Santos Campos
Guimarães,  Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados.  A Reunião teve início às nove horas e sete
minutos, após verificação de quórum e leitura da pauta pela Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados. A
seguir, passou-se à Ordem do Dia. PROCESSO SEI 00196-00000023/2021-16 - Versam os autos acerca de
Demonstrativos de Arrecadação da Bilheteria. O Relator, Sr. Luis Fernandes da Silva,    manifestou em seu
parecer: "Na condição de membro do Conselho Fiscal da  FJZB e em cumprimento com as  atribuições
legais, conforme  Instrução nº 39, DE 15 DE ABRIL DE 2009, examinei Planilhas de
arrecadação (movimento de caixa) referente ao período de 15/04/2021 à 14/05/2021, Guias de recebimento,
Ordens bancárias, referente à arrecadação de bilheteria período de 15/04/2021 e 14/05/2021, a destacar que
as Planilhas de bilheteria referentes aos dias 07/05, 08/05, 09/05, 11/05 e 13/05/2021, precisam de
atualização no saldo total, sendo que o movimento de arrecadação do dia 14/05/2021 apresenta saldo total
correto,  recomenda-se aprovação."  Os conselheiros aprovaram por unanimidade.  Sendo assim, os autos
deverão ser  remetidos à SUAFI, com vIstas à DICOF  para correção de atualização no saldo
total.  PROCESSO SEI  00196-00000164/2021-39 -  Versam os autos acerca da movimentação dos    bens
patrimoniais.    O Relator, Sr. Petercley Franco Alves,    manifestou em seu parecer:  "Sendo membro do
Conselho Fiscal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, aprecio o informado no presente processo,
sendo analisados o Balancete do mês 04 (61229160), Relatório relativo ao mês 04 (61229365), bem como o
Balancete Contábil de Abril (61255594), estando tudo de acordo com a legislação vigente, sendo o parecer
pela aprovação do informado neste processo." Os conselheiros aprovaram por unanimidade. Sendo assim, os
autos deverão ser  remetidos à SUAFI  para prosseguimento processual.  PROCESSO SEI  00196-
00000149/2021-91 Versam os autos acerca da Conciliação Bancária. O Relator, Sr.Luis Fernandes da Silva,
manifestou em seu Parecer: "Na condição de membro do Conselho Fiscal da FJZB e em cumprimento com
as  atribuições legais, conforme  Instrução nº 39, DE 15 DE ABRIL DE 2009, examinei
Demonstrativo Financeiro de conferencia de caixa doc SEI (61592396), Razão Contábil do caixa doc SEI
(61594046), Demonstrativo financeiro de Conciliação bancária doc SEI (61594454), Razão Contábil de
Arrecadação doc SEI (61594664) e Extrato bancário doc SEI (61595019), referente à Conciliação contábil
do mês de abril/2021, não foram encontradas inconsistências, diante do exposto, recomenda-se
aprovação."    Sendo assim, os autos deverão ser  remetidos à SUAFI  para prosseguimento
processual.    PROCESSO SEI  00196.0000126/2021-16  -  Versam os autos acerca da SISLANCA -
PATRIMÔNIO.  O Relator, Sra. Suely Rodrigues de Sousa,   manifestou em seu parecer:     "Na condição de
membro do Conselho Fiscal do FJZB e em cumprimento com as atribuições legais, conforme Instrução nº
39, DE 15 DE ABRIL DE 2009,e , por meio de ordem bancária (58995839)  verificado  o procedimento de
devolução/repasse  pelo Tesouro para a conta   Banco de Brasília S/A - 111110201 , UG: 150204, desta
FJZB, através    de  ordem bancária   dos  dias   31/03/2021 a 29/04/2021, e    não sendo encontradas
inconsistências, diante do exposto, recomenda-se aprovação."    Os Conselheiros aprovaram por
unanimidade.  Sendo assim, os autos deverão ser  remetidos à SUAFI  para prosseguimento
processual. PROCESSO SEI 00196-00000165/2021-83  - Versam os autos acerca do Estoque - Fechamento
contábil - Zoo. O Relator, Sr. Petercley Franco Alves,  manifestou em seu parecer: "Por ter sido designado a
expedir parecer sobre o presente processo, foram examinados o Demonstrativo  de Almoxarifado,
Demonstrativo Financeiro, Notas de Lançamento e Pedidos de Transferência de Material, não sendo
observadas inconsistências, no que sou de parecer pela aprovação do presente processo, ao qual submeto
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ao pleno do Conselho Fiscal."   Os Conselheiros aprovaram por unanimidade. Sendo assim, os autos deverão
ser  remetidos à SUAFI para prosseguimento processual. A seguir, nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada. Eu, Daniella dos Santos Campos Guimarães  – Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados, lavrei
a presente Ata, que assino com os demais participantes.
 

SUELI RODRIGUES DE SOUSA
Conselheira

 
LUIZ FERNANDES DA SILVA

Conselheiro
 

PETERCLEY FRANCO ALVES 
Conselheiro

 
DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES 

Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS
GUIMARÃES - Matr. 174811-4, Secretário(a) Executivo(a) dos Órgãos Colegiados, em
27/05/2021, às 08:18, 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 LUIS FERNANDES DA SILVA - Matr.0275717-6,
Conselheiro(a) Fiscal, em 27/05/2021, às 09:10, 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 PETERCLEY FRANCO ALVES - Matr.0276171-8,
Conselheiro(a) Fiscal, em 27/05/2021, às 09:12, 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 SUELI RODRIGUES DE SOUSA - Matr. 0278774-
1, Conselheiro(a) Fiscal, em 27/05/2021, às 15:15, 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.
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