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Claudio Araujo Caetano

De: Claudio Araujo Caetano
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 13:25
Para: 'Claudio Araujo'
Assunto: ENC: Convocatória para  1ª Reunião Ordinária de 2019 - Conselho do FUNGER

 
 

De: Claudio Araujo Caetano  
Enviada em: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 13:15 
Para: Barbara Ferreira de Oliveira <barbara.oliveira@setrab.df.gov.br>; Maria Altair V. V. Neta Valentim 
<maria.valentim@setrab.df.gov.br>; Vitor Coelho Camargo de Melo <vitor.melo@setrab.df.gov.br>; 
'hssa@fazenda.df.gov.br' <hssa@fazenda.df.gov.br>; 'ecaputo@fazenda.df.gov.br' <ecaputo@fazenda.df.gov.br>; 
'ggesog@brb.com.br' <ggesog@brb.com.br>; 'Tatiana.pereira@brb.com.br' <Tatiana.pereira@brb.com.br>; 
'flauzinoantunes@gmail.com' <flauzinoantunes@gmail.com>; 'rosa97179@gmail.com' <rosa97179@gmail.com>; 
'representacoes.fibra@sistemafibra.org.br' <representacoes.fibra@sistemafibra.org.br>; 
'graciomario.queiroz@sistemafibra.org.br' <graciomario.queiroz@sistemafibra.org.br>; 
'diones.cerqueira@sistemafibra.org.br' <diones.cerqueira@sistemafibra.org.br>; 'sincaabdf@gmail.com' 
<sincaabdf@gmail.com>; 'representacao@fecomerciodf.com.br' <representacao@fecomerciodf.com.br>; 
'celiopaiva@prontope.com.br' <celiopaiva@prontope.com.br>; 'presidente@siese-df.com.br' <presidente@siese-
df.com.br>; 'celiopaiva@gmail.com' <celiopaiva@gmail.com>; 'LEORODRIGUESFERREIRA@GMAIL.COM' 
<LEORODRIGUESFERREIRA@GMAIL.COM>; 'coobrasradiotaxi@terra.com.br' <coobrasradiotaxi@terra.com.br>; 
'presidencia@ocdf.org.br' <presidencia@ocdf.org.br>; 'ocdf@ocdf.org.br' <ocdf@ocdf.org.br>; Thereza de Lamare 
Franco Netto <thereza.netto@setrab.df.gov.br>; 'Paulo Roberto Pampolha M Fernandes'; 'Carlos Alberto Souza' 
<carlos.souza2@sedestmidh.df.gov.br>; 'Paulo Roberto Pampolha M Fernandes' 
Assunto: Convocatória para 1ª Reunião Ordinária de 2019 - Conselho do FUNGER 
 

Boa tarde, Prezados(as) Conselheiros(as)  

No uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Nº 704, de 18 junho de 2005, regulamentado pelo Decreto 
Nº 25.745, de 11 de abril de 2005 e bem como disposto no Art. 27, inciso IV, e em atendimento ao item 2 da pauta 
conforme determina o Regimento Interno em seu Art. 2º incisos IV - solicitar da Secretaria de Estado do Trabalho, 
relatórios sobre a execução físico-financeiro do FUNGER/DF contendo as seguintes informações: a) demonstrativo da 
receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos e os executados, os rendimentos auferidos da aplicação no 
mercado financeiro e os saldos; b) balancetes mensais orçamentários, financeiros e patrimoniais; c) balanço 
orçamentário, financeiro e patrimonial, no encerramento do exercício; d) demonstrativo mensal das operações 
contratadas, contendo o número de pessoas atendidas, e o valor total executado no mês. V - Pronunciar-se sobre a 
prestação de contas mensal e anual do Fundo, emitindo pareceres conclusivos ao Secretário de Estado de Trabalho 
do Distrito Federal, sem prejuízo dos controles internos e externos pelos órgãos competentes conforme determina o 
Regimento Interno do referido Conselho, CONVOCAMOS todos os Conselheiros para 1ª Reunião Ordinária de 2019 do 
Conselho de Administração do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - CONAF a se realizar no 
dia 29 de novembro de 2019, ás 14:30 horas, no Setor Comercial Sul - Quadra 06, Lote 10 e 11 Edifício Guanabara, 
sala de reunião, 6º andar, Agência do Trabalhador do Plano Piloto. 
 
A reunião terá como pauta:  
 

1) Apresentação e Posse dos novos Conselheiros do FUNGER; 
2) Leitura e Aprovação da Ata da 2ª reunião Ordinária do Conselho do FUNGER do ano 2018; 
3) Aprovação do cronograma de reuniões anual do exercício 2020; 
4) Análise da Prestação de Contas do exercício de 2018; 
5) Avisos e Assuntos Gerais. 

 
Reiteramos a importância da participação de todos os membros para dar continuidade aos trabalhos do 
Conselho.  
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Peço por gentileza que confirmem a presença respondendo pelo WhatsApp 61. 992545871 ou 3255-3878. 

 
 
 

Att.  
 
 
CLAUDIO ARAUJO CAETANO   
Secretário Executivo do Conselho do Trabalho e do FUNGER 
ANALISTA EM POLITICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL  
FONE: 3255-3878 
 
 


