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CONSELHO FISCAL
Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09 horas, na sala reservada para
acolher os membros do Conselho Fiscal do SERTPREV (Instituto Municipal de Previdência de
Sertãozinho-SP), sito à – Rua Jordão Borghetti, 250 – Jardim Recreio - Sertãozinho-SP, aí presentes
os Membros conselheiros do Conselho Fiscal do SERTPREV – Yuri Soares Godoi, Representante
Titular do Poder Executivo; Jonathan Lima, Representante Suplente do Poder Legislativo.
Primeiramente assinada a lista de presença, justificada a ausência do Sr. Silvio José Balbino Junior,
Representante Titular do Poder Executivo, pois o mesmo encontrava-se de licença saúde; lida a
Ordem do Dia, deu-se início aos trabalhos deste conselho, 1 – Leitura e Aprovação da Ata da
última Sessão do Conselho Fiscal, ocorrida em 17 de dezembro de 2020: Lida a Ata, todos os
dados foram aprovados pelos membros presentes. 2 – Resposta do Of. 02/2021 emitido pelo
Conselho Fiscal para o Superintendente do SERTPREV: Lida a Resposta do Ofício nº 02/2021 –
Conselho Fiscal, coube informar que o Sr. Lorivaldo Rodrigues de Moura, responsável pelo Dep. de
Licitações da SertPrev esclareceu a divergência entre o valor do orçamento aprovado e valor efetivamente
pago. Esta diferença, trata-se de modificação necessária ao serviço. Informa ainda que apesar do
aditivo de valor, a empresa vencedora continua ainda com melhor preço. 3 – Apreciação de Contas
do mês de dezembro de 2020: Conforme solicitado pelo Conselho Fiscal, através do Of 003/2021 –
Foram entregues os Processos de Licitações ou de Dispensa de Licitações realizados durante o mês
de dezembro de 2020, sendo recepcionados os Processos de nº 52 e 54. Fizemos a análise dos
Processos, todos os processos obtêm lastro pela legalidade e estão seguindo os Pareceres
apresentados pelo Procurador Jurídico do Instituto de Previdência, que os analisou. Também foram
recepcionados para avaliação deste Conselho todas as aposentadorias e Pensões liberadas durante o
mês de dezembro/2020, sendo 09 processos, após análise por amostragem realizada pelos membros
do Conselho Fiscal, percebemos toda documentação em Ordem e seguindo os Pareceres Jurídicos
apontados. Foram previamente solicitados o balancete contábil referente ao mês 12/2020, juntamente
com os resumos das folhas de pagamentos do mês 12/2020 das Unidades Gestoras 101,201,301 e 601
– Câmara Municipal de Sertãozinho, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sertãozinho (SAEMAS), e Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho
(SERTPREV), respectivamente. Analisando a documentação entregue, atestamos que todas as
contribuições previdenciárias respectivas às competências antecedentes foram recepcionadas 100%
no mês de dezembro de 2020. A justificativa do não atingimento da meta de Retorno dos
Investimentos não foi encaminhada até a presente data, em razão disso, a análise e aprovação
ocorrerá na próxima reunião. Com isso, apontamos por unanimidade pela aprovação das contas do
SERTPREV referentes ao mês de 2020 4 – Análise e Julgamento das Contas do Exercício de
2020: Os membros presentes decidiram por postergarem a análise e julgamento das contas para a
próxima reunião. A decisão foi motivada por não haver presente, qualquer membro que tenha
acompanhado o referido ano em sua integralidade. 5 – Outros Assuntos de Competência do
Conselho: Não houve novos levantamentos de assuntos a tratar. O Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, eu, Jonathan Lima, na
condição de Suplente do Secretário do Conselho Fiscal do SertPrev, lavrei a presente ata, que vai
assinada por todos os presentes.
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