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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Fiscal

 

ATA

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE
AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL- FUNAP/DF

 

Às quatorze horas do dia  oito de novembro de dois mil e vinte e um, o Conselho Fiscal da
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal reuniu-se na décima primeira sessão
ordinária de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões localizada na sede da Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso- FUNAP/DF, no SIA Trecho 2 lotes 1835/1845 - Guará, Brasília – DF sob a Presidência do
Conselho Fiscal o Sr. CLIDIOMAR PEREIRA SOARES, com a par�cipação dos conselheiros �tulares KARLA
FERNANDES CARNEIRO e GILCE SANT'ANNA TELES. Par�cipou também como convidado o servidor da
FUNAP CLEONE DE SOUSA ROCHA - Diretor da diretoria adjunta de assuntos Administra�vos e
Financeiros TIAGO MOTA GOMES - COORDENADOR DE CONTABILIDADE,
Sra. DEUSELITA PEREIRA MARTINS (Diretora Execu�va da FUNAP-DF). Verificada a existência de quórum,
foi aberta a sessão. ABERTURA DOS TRABALHO: O presidente iniciou a reunião discorrendo sobre as
inconsistências contábeis de gestões anteriores, como melhorar qualita�vamente o relatório de
prestação de contas de 2021. Dentre as sugestões apresentadas, está a separação das contas da gestão
atual, evidenciando separadamente das gestões anteriores. Foi concedido a Palavra ao Senhor Cleone de
Sousa Rocha que entendeu ser per�nente a sugestão do Presidente do conselho e se predispôs a fazer os
devidas orientações. O presidente Alertou sobre o prazo para fechamento do exercício, uma vez que se
aproxima o mês de dezembro, diminuindo o prazo das possíveis regularizações. Disse ainda sobre as
possível ressalvas em parecer a ser emi�do. O Sr. Cleone de Souza Rocha explicou as dificuldades
encontradas como também informou ao Conselho que neste ano a FUNAP consumiria todos os recursos
postos a disposição tendo em vista a ampliação do número de presos trabalhando no sistema. Informou
ainda sobre a manifestação da área responsável pela informá�ca rela�vo ao item 2 da manifestação do
Conselho sobre os processos de licitação. A Conselheira Gilce perguntou sobre a superação do item
patrimônio relatado no parecer, e constatou que já �nha superado, cobrando a emissão do relatório do
Inventário de 2021.  Com relação a depreciação o Senhor Tiago falo da impossibilidade de realizar a
depreciação por problemas técnicos e de legislação. O presidente enfa�zou das possíveis ressalvas que
conteria o parecer, para que a Sra. Deuselita providenciasse o sugerido pelo presidente rela�vo as
sugestões ora feitas inicialmente. o Senhor Tiago disse da finalização da planilha de conciliação bancária
de acordo com o Instrução Norma�va expedida pela Subsecretaria de Contabilidade. O Presidente
lembrou da elaboração do relatório de Gestão. A Sra Deuselita sugeriu que o Conselho Apontasse os
possíveis problemas para que ela determinasse o ajuste. O Presidente Enalteceu as resolu�vidade ora
apontadas anteriormente pelo Conselho e realizados pela Gestão. ENCERRAMENTO: Por fim, o
presidente deste conselho agradeceu a presença de todos, declarando o fim da reunião. Para constar,
eu, KARLA FERNANDES CARNEIRO, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por
todos os conselheiros presentes.

 

CLIDIOMAR PEREIRA SOARES 
Presidente do Conselho Fiscal

 

KARLA FERNANDES CARNEIRO 
Conselheira Titular
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 GILCE SANT'ANNA TELES 
Conselheiro Titular
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