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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Fiscal

 

ATA

 

ATA DA SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO
DE BRASÍLIA

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um realizou-se, por videoconferência,
a Sexagésima Sessão Ordinária do Conselho Fiscal, com os representantes: Raquel Pereira Silva,
Petercley Franco Alves, Luiz Fernandes da Silva (conselheiros) e Daniella dos Santos Campos
Guimarães, Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados. A Reunião teve início às  quinze horas, após
verificação de quórum e leitura da pauta pela Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados. A seguir,
passou-se à Ordem do Dia.  PROCESSO SEI 00196-00000023/2021-16 - Versam os autos acerca de
Demonstra�vos 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 15/05/2021 à 23/06/2021, Guias de
recebimento, Ordens bancárias, referente à arrecadação de bilheteria período de 15/05/2021 e
23/06/2021, abaixo recomendações de correção: No parecer anterior, doc SEI nº (62004901) foi
solicitado atualização nos saldos finais das planilhas de arrecadação;Na análise do movimento do
periodo acima citado, os saldos finais das planilhas de arrecadação ainda con�nuam sem as devidas
atualizações, no movimento do dia 26/05/2021 (planilha de arrecadação) foi inserido planilha de
arrecadação do dia 25/05/2021 doc SEI nº (62727578), ao fazer a conciliação de entradas e saídas de
receitas (Recebimento de bilheteria e tranferência para conta movimento) mais saldo anterior, o saldo
apurado no dia 23/06/2021 foi de R$ 26.892,00. Diante dos fatos solicita-se devolução para correção
das inconsistências elencadas. "Sendo assim, os autos deverão ser reme�dos à SUAFI, com vistas à
DICOF para correção de atualização no saldo total. Os conselheiros aprovaram por
unanimidade.  PROCESSO SEI 00196-00000149/2021-91 Versam os autos acerca da Conciliação
Bancária. O Relator, Sr. Petercley Franco Alves, manifestou em seu Parecer: "Analisando o presente
processo, foram anexados ao presente o Demonstra�vo Financeiro (63422636), constando lavrado em
termo o valor de R$ 82.052,00 (oitenta e dois mil e cinquenta e dois reais), conferidos em caixa, em
conferência ao constante na Razão Contábil (63568393). Também foram analisados o Demonstra�vo
Financeiro (63569593), Razão Contábil )63570635) e Extrato Banco BRB (63570589) todos com
concatenação de informações. Tendo em vista o exposto, sou de parecer pela aprovação do presente
processo."  Os conselheiros aprovaram por unanimidade. "  Sendo assim, os autos deverão ser reme�dos
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: "Tendo sido designado para apreciar o presente processo, foram analisados os Pedidos de
Transferências de Material, que foram devidamente assinados pelas autoridades competentes e
�veram seus lançamentos efetuados junto ao Sistema Integrado de Gestão de Material (SIGMA.NET),
Sistema da SEPLAG, da mesma forma foi analisado o Demonstra�vo Financeiro (63371493) e o
Demonstra�vo de Almoxarifado (64393386), restando somente o lançamento rela�vo ao Pedido de
Transferência de Material efetuado pela Administração Regional do SIA, no valor de R$ 220,47
(duzentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), que será regularizado no mês 06/2021, conforme
despacho SEI (64394126). Tendo em vista não terem sido localizadas inconsistências, este relator é
favorável a aprovação do relatado no presente processo."   Os Conselheiros aprovaram por
unanimidade. Sendo assim, os autos deverão ser reme�dos à SUAFI para prosseguimento processual. A
seguir, nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada. Eu, Daniella dos Santos Campos Guimarães  –
Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que assino com os demais
par�cipantes.
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RAQUEL PEREIRA SILVA

Conselheira

 

LUIZ FERNANDES DA SILVA

Conselheiro

 

PETERCLEY FRANCO ALVES 

Conselheiro

 

DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES 

Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES - Matr.
174811-4, Secretário(a) Execu�vo(a) dos Órgãos Colegiados, em 25/06/2021, às 15:24,
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 25/06/2021, às 15:40, 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 RAQUEL PEREIRA SILVA - Matr. 0279412-8,
Conselheiro(a) Fiscal, em 25/06/2021, às 17:26, 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 28/06/2021, às 10:43, 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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