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CONSELHO FISCAL 

 
Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h30, 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 do Conselho Fiscal do SERTPREV: Yuri Soares 

Godoi, Representante Titular do Poder Executivo; Silvio José Balbino Junior, Representante 

Titular do Poder Legislativo; Elder Martins de Andrade, Representante Suplente do Sindicato 

dos Servidores de Sertãozinho-SP. Primeiramente, foi assinada a lista de presença; lida a Ordem 

do Dia, deu-se início aos trabalhos do Conselho. // 1 – Leitura e Aprovação da Ata da Última 

Sessão do Conselho Fiscal, ocorrida em 18 de novembro de dois mil e vinte e um: lida a 

Ata e, posteriormente, aprovada por todos os membros presentes. // 2 – Calendário de reuniões 

a serem realizadas no exercício de 2022: Ficou definido que para o exercício de 2022 as 

reuniões ordinárias ocorrerão nas seguintes datas: 27 de janeiro, 17 de fevereiro, 24 de março, 

20 de abril, 19 de maio, 23 de junho, 21 de julho, 25 de agosto, 22 de setembro, 20 de outubro, 

24 de novembro e 15 de dezembro. 3 – Apreciação de Contas referentes ao mês de outubro 

de 2021 do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (SERTPREV): foram 

solicitados e encaminhados ao Conselho Fiscal os Processos de Licitações ou de Dispensa de 

Licitações, e Processos de Aposentadoria/Pensão ocorridos e/ou liberadas durante o mês de 

novembro de 2021, sendo o 1º Aditivo Contratual do Processo de Licitação na modalidade 

presencial nº 043/2020, contrato nº016/2020, que aditou o prazo do contrato por um ano, da 

contratação de empresa especializada na cessão de direito de uso de solução informatizada de 

gestão pública com suporte técnico para o Sertprev, empresa contratada: SMARAPD 

Informática LTDA. A necessidade de serviços fora devidamente justificada e entendeu-se por 

vantajosa a prorrogação do contrato, ainda mais considerando que por meio de tratativas 

realizadas entre os responsáveis pelas compras e licitações do SERTPREV e a empresa 

contratada (SMARAPD), foi possível reduzir o reajuste previsto em contrato de 10,42% para 

3,5%. Também foi encaminhado para apreciação dos membros do Conselho Fiscal, o Processo 

de Dispensa de Licitação nº 029/2021, que culminou no Contrato nº 018/2021, contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências do 

SERTPREV, foi contratada a empresa Confiance Facilities Serviços e Terceirização LTDA 

EPP. Também foram recepcionados e averiguados, os Processos de Aposentadoria/Pensão 

formalizados durante o mês 11/2021. Os processos apresentados foram: 124/2021, 154/2021, 

168/2021, 173/2021, 177/2021, 180/2021, 181/2021, 184/2021 e 186/2021. Analisados os 

Processos de Aditivo Contratual, Dispensa de Licitação e os Processos de 

Aposentadoria/Pensão, não foram encontrados indícios de falhas ou pagamentos indevidos, 

seguindo os pareceres apresentados pelo procurador jurídico do Instituto de Previdência. 

Atestamos que todas as contribuições dos servidores, contribuições patronais e contribuições 

complementares para correção do déficit atuarial, referentes à competência 11/2021 das UGs, 

101 Câmara Municipal, 201 Prefeitura Municipal, 301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAEMAS) e 601 Autarquia de Previdência ao exercício de 2020, foram recebidas e 

contabilizadas em dia, em rubricas próprias, conforme demonstrativos contábeis apresentados 

e declaração emitida pelo superintendente Sr. Vanderlei Moscardini de Oliveira, de 17 de 
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novembro de 2021, recepcionada por esse Conselho, onde confirma o recolhimento de todos os 

repasses das contribuições das UGs supracitadas. Conforme solicitado previamente, por meio 

de e-mail emitido pelo presidente do conselho fiscal para o superintendente da Autarquia, o 

mesmo esclareceu dúvidas sobre a taxa de parâmetro de avaliação atuarial e a politica de 

investimentos do Instituto, no mês anterior os membros questionaram se o valor apurado pela 

politica de investimentos como meta de rentabilidade não estava muito baixo, considerando 

apenas o quantitativo de 4,83% (quatro vírgula oitenta e três por cento), entretanto, foi 

explanado que a meta de retorno de investimento é a soma da meta de rentabilidade de 4,83% 

(quatro vírgula oitenta e três porcento) e o INPC (inflação), com isso deu-se por satisfatória a 

resposta emitida. // 4 – 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, Silvio José Balbino Junior, na condição de 

secretário desta reunião do Conselho Fiscal do SERTPREV, lavrei a presente ata e que vai 

assinada por todos os presentes.  
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Yuri Soares Godoi 

Presidente 
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Silvio José Balbino Junior   

Titular do Poder Legislativo 
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Elder Martins de Andrade 

Suplente do Sindicato dos Servidores 


