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ATA DA 4' REUNIAO DO CONSELHO FISCAL - FENAJUFE
GESTÃO 2019-2022

PARECER SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE

AGOSTO OE2O2'l A MARçO DE2022 - Federação Nacional dos Trabalhadores
do Judiciário Federal e Ministério Público da União

Aos '16 e 17 dias do mês de abril de 2022, em Brasília/DF, em conformidade com os

termos do Estatuto da FENAJUFE - Federaçáo Nacional dos Trabalhadores do

Judiciário Federal e Ministério Público da união, art. 29 e arl. 32 a 34, o Conselho

Fiscal da FENAJUFE reuniu-se de forma híbrida, em Íazão da pandemia de covid
19, para fiscalizar o desempenho contábil e financeiro desta Federação, verificar a

exatldão dos registros, dos documentos contábeis e financeiros visando dar parecer

sobre as contas referentes aos meses de agosto de 2021 a março de 2022.

Local: Brasília-DF

lnício: 09:00 horas do dia 16.04.22. Término: 17:00h do dia 17.04.22.

Conselheiros Fiscais Titulares que participaram de forma presencial:

Paula Drumond Meniconi - Sitraemg/MG
Edmilton Gomes de Oliveira - Sindjus/DF
Maria lres Graciano Lacerda - Sintrajud/SP

Conselheira Fiscal Suplente que participou de forma presencial:

Aline de Sousa Dias - Sindjus DF

Conselheiro Fiscal Suplente que participou de forma remota via zoom

José Ribamar França Silva - Sindjuf PA/AP

Ausente o Conselheiro Alexandre Magnus - Sikaemg/MG
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Presidiu a reunião a Conselheira Paula Drumond Meniconi, secretariada pela

Conselheira Aline de Sousa Dias, acompanhadas pelo Administrador da Fenajufe,

Rodnei Teixeira e pelo Auxiliar de contabilidade Jhonatan Moraes. De início,

procederam os conselheiros à leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 27 e 28

de novembro de 2021. Em seguida, passaram os conselheiros à verificação das

contas relativas ao período compreendido entre oS meses dê agosto de 2021 e
março de 2022 e, após detida análise dos documentos e relatórios apresentados, o

Conselho Fiscal :

- solicita que os RPA especifiquem a jornada (especificar tarefa e valores das

diárias);

- solicita que a Fenajufe providencie as certidões de regularidade, quais sejam,

tributos, concessionarias e condomínios;

- reitera a necessidade de pesquisas de preços, que deverão estar disponíveis para

consulta;

- reitera a recomendaçáo de celebração/negociaçáo do Acordo coletivo com os

funcionários;

- reitera veementemente a necessidade de implantação de um Plano de cargos e
Salários;

- No que diz respeito à análise dos documentos e movimentaçÕes Íinanceiras

referenies à obra da nova sede da Fenajufe, o Conselho Fiscal decidiu que irá
realizar uma reuniáo exclusiva de modo a dar especial atenção ao tema'
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Encerramento:

Nada mais havendo, a coordenadora agradeceu aos presentes a partlcipação
e deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou o presente ata que, após lida e
julgada em conformidade, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Brasília, í7 de abril de2022.

Paula Drumo ni - Sitraemg/MG

Edmilton Gomes de Oliveira - Sindjus/DF

Maria lres Graciano Lacerda - Sintrajud/SP

José Ribamar França Silva - Sindjuf PA/AP
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