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CONSELHO DE CONTROLE DA GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, no auditório do 

2º andar do edifício sede da Defensoria Pública, às 14:15h, foi aberta a sessão pelo 

Sr. Presidente do Conselho de Controle da Gestão, Dr. André Luís Machado de 

Castro, dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Compondo, ainda, 

a mesa de trabalhos, a servidora Mariana de Andrade Saraiva. O Presidente 

declarou aberta a audiência prevista no art. 2º, X, do Regimento Interno, para 

divulgação dos atos de controle e gestão do FUNDPERJ. De início, o Presidente 

apresentou as planilhas demonstrativas das receitas e despesas do Fundo no 

exercício 2017, as realizações e projeções referentes ao ano findo e discorreu sobre 

as diretrizes de investimento referentes ao primeiro bimestre do ano de 2018. Ainda, 

foram expostas as planilhas demonstrativas da arrecadação e das despesas 

esperadas para o presente exercício, sempre se traçando comparativo com os 

dados do ano anterior. Prosseguindo, foram justificados determinados aumentos de 

gastos, considerado o avanço institucional em variados projetos de modernização e 

otimização na prestação do serviço, esmiuçando-se as despesas expectativas do 

Fundo, tudo de acordo com as estimativas lançadas na LOA. Por fim, foram 

demonstradas as estimativas de receitas do Fundo no presente exercício, inclusive 

com projeções de valores angariados ao longo do ano e expectativa de montantes 

ao fim de 2018. Após a apresentação e considerando a ausência de perguntas, o 

Sr. Presidente agradeceu mais uma vez a presença de todos e declarou encerrada 

a sessão às 14h e 33 min., solicitando a lavratura da presente ata que eu, Eduardo 

Rodrigues de Castro, Secretário, redigi, e por todos Conselheiros presentes é 

assinada. 
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