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Processo nº 0380.001.062/2012 - INAV - Instituto Nair Valadares (Plano de Acompanha-
mento e Fiscalização - Resolução CAS/DF nº 55/2014 - solicita exclusão de SCFV e inclusão
de Ações de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos e Processo nº
0380.001.066/2012 - Assistência Social Casa Azul (Plano de Acompanhamento e Fisca-
lização - Resolução CAS/DF nº 55/2014 - inclusão de unidade), ambos Conselheira Sonia
Alves. A Secretária Executiva informa que, por motivo de mudanças no Sistema Integrado de
Controle de Processo - SICOP - não será possível, a partir de então, entregar o processo aos
conselheiros da sociedade civil, por não serem os mesmos lotados em unidades do GDF,
serão os processos scaneados ou xerocados e entregues para análise. Com relação ao Plano
de Acompanhamento e Fiscalização, os Conselheiros iniciaram algumas visitas, conforme
dispõe a Resolução CAS/DF nº. 55/2014, a Secretária Executiva informou que será dis-
ponibilizada a documentação relativa aos processos por email e os mesmos não serão
destruídos fisicamente. A Conselheira Daise aproveitou a oportunidade para ressaltar que
nestas visitas sejam observadas, com critério, as atividades que estão sendo ofertadas no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, pois, a mesma se deparou
com instituição ofertando cursos de corte, costura e culinária para crianças de 06 a 12 anos,
que não está previsto na legislação em vigor. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente
do CAS/DF declarou encerrada a Reunião às 12h30min, na qual eu, Daisy Aparecida, na
qualidade de Secretária Executiva do CAS/DF, com o auxílio da Assessora Losangelis
Gregório, lavrei a presente Ata que lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente
do CAS/DF, Conselheira Solange Stela Serra Martins, e por mim.

SOLANGE STELA SERRA MARTINS DAISY APARECIDA B. CONSTÂNCIO
Presidente do CAS/DF Secretária Executiva - CAS/DF

FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL, DO

DIA 31 DE MARÇO DE 2016
Aos trinta e um (31) dias do mês de março de 2016, na sala de reuniões da Secretaria de
Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Hu-
manos do Distrito Federal - SEDESTMIDH, realizou-se a Primeira Reunião Ordinária de
2016, do Conselho de Administração do Fundo de Geração de Emprego e Renda do Distrito
Federal - CONAF/FUNGER/DF. Estiveram presentes Joe Carlo Viana Valle, Secretário de
Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Hu-
manos do Distrito Federal, João Carlos Martins Neto, Subsecretário de Microcrédito e
Empreendedorismo, Paulo Roberto Martins Serra, Representante da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Elaine Barbosa dos Santos Bardawil,
Representante do BRB, Mabel de Bonis Almeida Simões, Representante da Federação das
Industrias de Brasília - FIBRA, Sebastião Oliveira Silva, Representante da União Geral dos
Trabalhadores - UGT e Hanna Magalhães Michiles, Secretária Executiva do FUNGER. A
reunião foi aberta pelo Secretário de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF e presidente deste Conselho, Joe Valle agra-
decendo aos conselheiros que se fizeram presentes. O presidente do CONAF mostrou o
organograma de reestruturação da SEDESTMIDH para compreensão dos demais membros do
Conselho e destacou as políticas adotadas por cada Secretaria-Adjunta. Enfatizou também a
respeito da necessidade de qualificação dos representantes de todos os conselhos vinculados
à SEDESTMIDH. Após isso, ele então passou a palavra ao Subsecretário João Carlos que
conduziu a reunião para o primeiro ponto da pauta, onde os conselheiros apreciaram a ata
relativa à 1ª Reunião Ordinária do CONAF do ano de 2015. Foi dispensada a leitura da
referida ata, visto que já havia sido encaminhada em tempo hábil, via e-mail, para apreciação
e análise dos conselheiros. O Subsecretário João Carlos, conduziu a reunião para a prestação
de contas do FUNGER ao CONAF relativa ao exercício de 2015. A previsão orçamentária
de receita para o ano de 2015 foi de R$ 11.577 milhões, sendo executado o valor de R$
3.237 milhões referentes a empréstimos e ao pagamento do contrato com BRB, isto sem a
inclusão da Fonte 100 do Tesouro. Houve no ano de 2015, um contingenciamento por parte
do Governo de Brasília o que impossibilitou a total execução do orçamento aprovado. Houve
uma minuciosa explicação deste contingenciamento por parte do Presidente do CONAF e do
Subsecretário João Carlos. O Presidente Joe Valle, levantou uma preocupação sobre a ma-
nutenção do Fundo. Destacou que não há novos aportes de recursos ao Fundo e tendo em
vista a baixa taxa de juros praticada dos empréstimos concedidos pelo FUNGER, poderia
haver no futuro, uma descontinuidade de seu funcionamento, em virtude do não sustento do
sistema de crédito. O Secretário mencionou que gostaria que se fizesse uma análise da
evolução do Fundo de 5 anos atrás até hoje, para poder conseguir visualizar como está sendo
a sua evolução. O Subsecretário João Carlos disse que estava muito tranquilo quanto a isso,
e enfatizou aos demais conselheiros presentes que no exercício de 2015 e na atual gestão, o
dinheiro do FUNGER é direcionado exclusivamente para empréstimos de pequeno valor para
atender as necessidades financeiras dos empreendedores de baixa renda, dos setores formais
e informais das áreas urbanas e rurais, proporcionando a geração de renda e retorno dos
recursos ao Fundo. O conselheiro e representante da UGT, Sebastião Oliveira, trouxe a esta
sessão plenária fato ocorrido em outra gestão, onde, se utilizou recursos do FUNGER para
a compra de mobília para a Secretaria de Trabalho, destoando do direcionamento e destino
do Fundo. O Presidente do CONAF explicitou aos conselheiros a aplicação do micro
empreendedorismo individual no Distrito Federal, como uma alternativa de desenvolvimento
de política de capacitação. O conselheiro Paulo Roberto resgatou vínculos de políticas
públicas que se conectam com a finalidade de estimular o empreendedorismo individual no
Distrito Federal, e que este método de trabalho tem se tornado mais frequente, e que o
Estado não pode exaurir-se da responsabilidade de ser uma ferramenta que induza este tipo

de operação trabalhista. O Presidente do CONAF despediu-se dos conselheiros, visto com-
promisso com o Governador em outra reunião, em horário já coincidente com o desta reunião
ordinária. O presidente agradeceu aos presentes, solicitando a Secretária Executiva do FUN-
GER a viabilidade de uma visita conjunta, com representantes deste Conselho e do Conselho
do Trabalho do Distrito Federal, na Fábrica Social. O Subsecretário João Carlos conduziu a
reunião na ausência do Presidente, Joe Valle. Em seguida, houve unanimidade quanto a
aprovação da prestação de contas do exercício de 2015 do FUNGER/DF pelos conselheiros.
O Subsecretário João Carlos, após a aprovação de contas do ano de 2015, trouxe o pla-
nejamento de ações para o ano de 2016, onde o valor orçamentário para empréstimos gira em
torno de R$ 11 milhões. Foi também explicitado que o único fundo que obteve des-
contingenciamento orçamentário pelo Governo de Brasília foi o FUNGER. O representante
da UGT, Sebastião Oliveira, questionou ao Subsecretário João Carlos se a receita prevista
para o FUNGER seria disponibilizada para atender a demandas da Região Integrada de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE/DF. Como argumentação,
foi respondido que a legislação do FUNGER prevê o atendimento na RIDE e que hoje, em
parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito federal -
EMATER/DF, o produtor rural familiar e as cooperativas rurais de trabalho e produção da
RIDE, são contempladas com recursos do Fundo. O conselheiro Paulo Roberto sugeriu um
debate mais amplo que consórcios e cursos de formação fossem oferecidos ao Entorno em
parceira com entidade do Estado de Goiás, focada em microcrédito e empreendedorismo.
Retomando o debate do planejamento para o ano de 2016, o Subsecretário João Carlos
apresentou gráficos demonstrativos de operações já aprovadas em 2016, com número de
contratos aprovados por comitê de crédito, percentuais comparativos entre contratos urbanos
e rurais e operações contratadas por atividades desenvolvidas e por modalidades. A con-
selheira Mábel de Bonis trouxe um caso de um conhecido que por seu intermédio solicitou
ao FUNGER crédito para o desenvolvimento de seu comércio. Após a apresentação do
planejamento de ações para 2016, foi apresentado um cronograma de reuniões ordinárias do
CONAF para este exercício. Houve aprovação do calendário de reunião com a ressalva de
que só ocorrerão mensalmente se houver matéria para deliberação. Já nas considerações
finais, o Subsecretário João Carlos informou que brevemente será celebrado um novo con-
trato de prestação de serviços com o BRB, especificamente no que tange a parte operacional
e outro referente a área de Tecnologia da Informação. O conselheiro Paulo Serra mostrou-se
satisfeito com o proposto na reunião, e destacou o quanto agregou de conhecimento sobre o
funcionamento do Fundo. A reunião teve encerramento às 17h, com o Subsecretário João
Carlos agradecendo a presença dos conselheiros e convidados. Nada mais havendo a tratar,
eu, Hanna Magalhães Michiles, lavro esta ata

RESOLUÇÃO Nº 58, DE 27 DE JULHO DE 2016.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas no
Artigo 6º da Lei Complementar nº 704, de 18 de janeiro de 2005, alterada pela Lei
Complementar nº 868, de 11 de junho de 2013, regulamentadas pelos decretos nº 25.745 de
abril de 2005 e pelo Decreto nº 34.720 de outubro de 2013 e considerando os Artigos 1º e
3º desse Decreto, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal - SEDESTMIDH a contratar o
Banco de Brasília S/A - BRB, agente financeiro do Governo do Distrito Federal para
operacionalizar os empréstimos e financiamentos com recursos do FUNGER/DF.
Art. 2º O agente financeiro será remunerado pelo FUNGER/DF a título de cobertura de
custos operacionais pelos serviços realizados, conforme obrigações definidas em contrato
firmado entre as partes.
Art. 3º A contratação do agente financeiro fica condicionada à aprovação do contrato pela
Assessoria Jurídico-Legislativa.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOE CARLO VIANA VALLE
Presidente do FUNGER

RESOLUÇÃO Nº 59, DE 27 DE JULHO DE 2016.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas no
Artigo 6º da Lei Complementar nº 704, de 18 de janeiro de 2005, alterada pela Lei
Complementar nº 868, de 11 de junho de 2013, regulamentadas pelos decretos nº 25.745 de
abril de 2005 e pelo Decreto nº 34.720 de outubro de 2013 e considerando os Artigos 1º e
3º desse Decreto, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal - SEDESTMIDH a contratar o
Banco de Brasília S/A - BRB para operacionalizar os empréstimos e financiamentos con-
cedidos com recursos do FUNGER/DF no tocante aos sistemas de apoio à solução, com-
preendendo o desenvolvimento de novas funcionalidades, manutenções adaptativas, cor-
retivas e evolutivas dos sistemas que apoiam a plataforma do programa de Microcrédito da
SEDESTMIDH.
Art. 2º O BRB será remunerado pelo FUNGER/DF a título de cobertura dos custos ope-
racionais pelos serviços realizados, conforme obrigações definidas em contrato firmado entre
as partes.
Art. 3º A contratação fica condicionada à aprovação do contrato pela Assessoria Jurídico-
Legislativa.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

JOE CARLO VIANA VALLE
Presidente do FUNGER
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