
 

CONSELHO FISCAL

Ata da Terceira Reunião Ordinária

Ano 2022

Data: 10 de março de 2022

Horário: 10h00 

Convocação: Publicado no Diário Oficial Eletrônico de 04/03/2022                                         

Local: Sala de Reuniões do PREVINI

Conselheiros presentes do Conselho Fiscal:

Dionne dos Santos Lima Carvalho – Presidente

Andréa Ribeiro Rodrigues – Membro

Cleber Ferraz Sodré – Membro

Roberto Fernandes – Membro

Convidados presentes:

Marcia da Costa Melo – Contadora Chefe do PREVINI

Ordem do Dia:

1. Apreciação  e  análise  do  balancete  do  mês  de  dezembro  de  2021,
consequentemente  emissão  de  parecer  referente  ao  Balanço  do
Exercício 2021;

2. Análise dos relatórios de investimentos;

3. Assuntos Gerais.

4. Às  dez  horas  do  dia  10  de  março  compareceram  para  a  Terceira
Reunião  Ordinária  do  ano  de  2022,  em  atendimento  ao  Edital  de
Convocação,  publicado  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do  dia  04  de
corrente mês, os membros do Conselho Fiscal do PREVINI designados
pelo  Decreto Municipal  nº  12.579/2021 publicado no Diário Oficial
Eletrônico de 30/12/2021, de forma presencial.
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5. A  Presidente  do  Conselho  Fiscal,  Sra.  Dionne  dos  Santos  Lima
Carvalho deu início a reunião e agradeceu a presença de todos.

6. A  Contadora-chefe,  Sra.  Marcia  Melo  entregou  aos  Conselheiros  o
Balancete do mês de dezembro de 2021. Inicialmente foi promovida
análise  e  aferido  o  conteúdo  do  documento;  todas  as  despesas
previdenciárias  e  administrativa  do mês de dezembro de 2021.  Os
Conselheiros concluíram que os processos estão em conformidade.

7. Na sequência os Conselheiros passaram mediante os esclarecimentos
da Contadora-Chefe, a verificar as contas correntes (movimento) de
dezembro  de  2021,  podendo  ser  constatado  que  os  valores
consignados, estão em conformidade com os saldos finais das contas,
juntamente com os extratos, restou confirmado que o saldo final foi
lançado de forma correta no balancete.

8. Passou-se então a conferência dos saldos das Aplicações Financeiras,
examinados  os  documentos,  os  Conselheiros  constataram  que  os
saldos  finais  das  aplicações  foram  lançados  de  forma  precisa,
conforme os extratos bancários e estes com os saldos lançados no
Balancete de dezembro de 2021.

9. Todos  os  processos  administrativos  de  pagamento  do  mês  de
dezembro de 2021, foram conferidos e analisados individualmente. O
Conselho Fiscal constatou que os procedimentos realizados, estão em
conformidade.

10. Em  virtude  dos  valores  registrados  na  Contabilidade  serem
acumulativos,  ao  analisarmos  o  mês  de  dezembro,  os  relatórios
contemplam todo o exercício Financeiro de 2021. Ante o exposto, a
Presidente  do  Conselho  Fiscal  abriu  votação  aos  Conselheiros  e
ocorreu aprovação unanime do Balanço do Exercício de 2021.

11. Após  aprovação  os  senhores  Conselheiros  elaboraram  Parecer  do
Conselho Fiscal em conformidade com a Lei nº 4.419/2014 c/c art.13
inciso XII da Lei nº 4.962 de 14 de setembro de 2021. O parecer será
encaminhado para publicação nos Atos Oficiais do Município. 

12.Em atendimento ao item 2 da pauta, foi feita análise da Ata da 1.º
Reunião do Comitê de Investimento, que tratou do mês de dezembro
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de 2021 em confronto com o Relatório emitido pela Consultoria de
Investimentos,  dessa  análise  entre  a  Ata  emitida  pelo  Comitê  de
Investimento confrontando com os dados do relatório da Plataforma
Financeira Crédito e Mercado, verificamos que a rentabilidade do mês
Dezembro foi  positiva em 0,56% (zero vírgula cinquenta e seis  por
cento).

13. Em  assuntos  gerais,  fica  pendente  o  questionamento  quanto  a
aplicabilidade  da  Lei  n.º  4.524  de  19/08/2015,  nos  quadros  de
servidores do Instituto. 

14. Fica de igual modo pendente o questionamento da Lei n.º 4.647 de
janeiro de 2017. 

15. Em  atendimento  a  solicitação  do  Conselho  Fiscal,  quanto  a
viabilidade e possibilidade de concessão de empréstimo consignado
pelo Instituto, o Presidente do Instituto, estará enviando servidores
ao  4º  Congresso  Brasileiro  de  Investimentos  que  ocorrerá  em
Florianópolis/SC, onde ocorrerá Palestra sobre a matéria suscitada.

16.Encerrou a pauta e, com a concordância de todos, ficou agendada a
4.º Reunião do Conselho Fiscal  para o dia 07 de abril  de 2022,  no
horário  das  10hs.  A  Conselheira  Presidente  Sr.  Dionne  dos  Santos
Lima Carvalho agradeceu a participação e a colaboração de todos e
deu  por  encerrada  a  3º  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Fiscal  do
Previni, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como
ninguém  se  manifestou,  encerrou  a  presente  reunião  e  eu  Cleber
Ferraz  Sodré  lavrei  a  presente  ata,  que  após  lida,  foi  aprovada  e
assinada por todos.

____________________________________
 Roberto Fernandes

______________________________________
            Dionne dos Santos Lima Carvalho

____________________________________
Andréa Ribeiro Rodrigues

_____________________________________
Cleber Ferraz Sodré

___________________________________
                   Marcia da Costa  Melo
                             (Contadora Chefe)
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