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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
Conselho Fiscal
ATA

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte realizou-se, por videoconferência, a
Quadragésima Sexta Sessão Ordinária do Conselho Fiscal, com os representantes: Márcio Souza, Luiz
Fernandes da Silva, Evandro Porﬁrio Pereira – Diretor de Contabilidade e Finanças (convidado) e Daniella
dos Santos Campos Guimarães – Secretária Execu va dos Órgãos Colegiados. O Conselheiro Petercley
Franco Alves não pode estar presente. A reunião teve início às Quatorze horas e trinta minutos, após
veriﬁcação de quórum e leitura da pauta pela Secretária Execu va dos Órgãos Colegiados. Foi convidado,
para par cipar da Sessão, o Diretor de Contabilidade e Finanças. Em seguida, o Diretor de Contabilidade
e Finanças, Sr. Evandro, se apresentou aos Conselheiros. A reunião teve como escopo a apresentação dos
Processos aos membros do Conselho, bem como esclarecimentos de dúvidas visando a emissão de
Parecer pelos Relatores na próxima reunião. PROCESSO SEI: 00196-00000183/2020-84 -Conciliação
bancária 2020. Não houve dúvidas a serem dirimidas quanto a estes autos. PROCESSO SEI: 0019600000208/2019-14 e 00196-00001338/2019-66 - Versam os autos acerca de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2018. Os autos foram res tuídos a este Conselho, a ﬁm de que os Conselheiros
Fiscais conhecessem o resultado da Inves gação Preliminar. Assim, ﬁcou deﬁnido que o Conselheiro Luiz
emi rá Parecer para a próxima reunião. PROCESSO SEI: 00196-00002601/2018-53 - Tratam os autos
acerca do funcionamento do Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal SISLANCA. Após debate do tema, os Conselheiros sugeriram anexar aos autos Relatórios
mensais/Planilhas de Conciliação referentes aos contratos de permissionários como parâmetros para
melhor análise dos lançamentos mensais. A seguir, foi deliberado entre os Conselheiros presentes que o
Diretor de Contratos e Finanças realizará a demanda supracitada posteriormente à pandemia, tendo em
vista a necessidade de compilação dos documentos que comporão as planilhas/relatórios. PROCESSO
SEI: 00196-00000278/2020-06 – Versam os autos acerca de Demonstra vos de Arrecadação da Bilheteria
e das taxas de Permissão de Uso dos Permissionários. Os presentes autos foram encaminhados a este
Egrégio Conselho Fiscal, segundo o Diretor de Contabilidade e Finanças, Sr. Evandro, apenas para auxiliar
os Conselheiros nas análises dos autos, haja vista que tratam do resumo da arrecadação da bilheteria e
do permissionários para publicação no site do Zoológico. Em seguida, foi deﬁnido entre os Conselheiros
que os presentes autos retornarão mês a mês para auxiliar o Conselho. PROCESSO SEI: 0019600000007/2020-42 – Versam os autos acerca da arrecadação de bilheteria/2020. O Conselheiro Luiz, ao
iniciar a análise dos autos, iniciou o tema sugerindo a Inserção de “ressalvas” e “estornos” no sistema
de arrecadação, a ﬁm de que o relatório de arrecadação seja totalmente ﬁdedigno. Assim, o Sr. Evandro
passou a explanar sobre os procedimentos de arrecadação
da tesouraria. Acrescentou que o
Administrador de Redes, Sr. Marcelo Gomes, disponibilizou no sistema uma forma de “Diário de
Ocorrências” referentes às vendas dos bilhetes. Ato con nuo, o Diretor informou que vai mostrar como
funciona o sistema em outra oportunidade. Em seguida, o Conselheiro Luiz sugeriu que se estabeleça
uma trava para que o sistema não funcione enquanto não es ver regularizada a situação do dia.
PROCESSO SEI: 00196-00000012/2019-11 – os presentes autos estão diretamente relacionados ao
Processo nº 00196-00002601/2018-53 visando anexar comprovante de pagamento da arrecadação de
Receita, com emissão e Parecer para a próxima reunião. A seguir, 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.
MÁRCIO SOUZA
Conselheiro
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LUIZ FERNANDES DA SILVA
Conselheiro
EVANDRO PORFÍRIO PEREIRA
Diretor de Contabilidade e Finanças (convidado)
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 29/04/2020, às 18:47,
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 29/04/2020, às 18:48, 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 MÁRCIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA Matr.0275564-1, Conselheiro(a) Fiscal, em 30/04/2020, às 10:10, 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 EVANDRO PORFIRIO PEREIRA - Matr.0276419-9,
Diretor(a) de Contabilidade e Finanças, em 30/04/2020, às 16:53, 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
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