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CONSELHO FISCAL 
 

Ao 1º dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 09:00 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 – Marli Aparecida Ferreira Bozzo, 
Representante Suplente do Poder Executivo; Silvio José Balbino Junior, Representante Suplente do 
Poder Legislativo; Elder Martins de Andrade, Representante Titular do Sindicato dos Servidores. 
Primeiramente assinada a Lista de presença e lida a Ordem do Dia, deu-se início aos trabalhos deste 
conselho, 1 – Calendário de Reuniões: Devido à pandemia do novo coronavírus e às orientações de 
saúde, iremos manter as reuniões deste Conselho no endereço da Secretaria Municipal da Fazenda a 
fim de manter a segurança dos membros do Conselho em um ambiente com maior espaço. O 
calendário de reuniões para as próximas reuniões ficou mantido da seguinte forma 15/10/2020, 
19/11/2020 e 17/12/2020 e 21/01/2021, sempre analisando as contas referentes ao mês anterior. 2 – 
Solicitação de indicações de novos membros para compor o Conselho Fiscal: Tendo em vista que 
o atual mandato dos membros que compõem o Conselho Fiscal, conforme Portaria nº 079/2018, de 
05 de novembro de 2018 vence no mês de novembro de 2020,  e que faz-se necessária indicação ou 
recondução dos membros para comporem esse Conselho para o próximo mandato, sugerimos que o 
Superintendente da Autarquia Oficialize o Chefe do Executivo, o Presidente da Câmara Municipal e 
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para que indique-os conforme art. 12 da Lei nº 
6393/2018. 3 – Análise da evolução das contas de investimento do SERTPREV: Foi solicitado 
previamente junto ao Superintendente as deliberações realizadas na última reunião do Comitê de 
Investimentos, juntamente com o relatório de análise, enquadramentos, rentabilidade e risco com 
base em 30/08/2020, analisando a documentação, e observando o Ofício emitido pelo Comitê de 
Investimentos, foram realizadas algumas movimentações financeiras com o intuito de maiores 
rentabilidades nos investimentos do Sertprev, verificamos que pelo Ofício emitido, todos os valores 
resgatados foram devidamente aplicados em novas fundos de investimentos. Com relação ao relatório 
de enquadramento e rentabilidade, percebemos que até a data base de 31/08/2020, há um retorno 
acumulado de 2,03% frente a meta acumulada de 4,78%, contudo, mesmo que não atingindo a meta 
até a presente data, considerando o atual cenário de mercado, entendemos que a equipe do Comitê de 
Investimentos vem fazendo o possível para que as metas sejam atendidas. 4 – Aprovação do novo 
Regimento Interno do Conselho Fiscal: Lido o novo Regimento Interno e aprovado por todos os 
presentes. 5 – Apreciação de Contas do mês de agosto de 2020: Foi previamente solicitado o 
balancete contábil referente ao mês 08/2020, juntamente com os resumos das folhas de pagamentos 
do mês 07/2020 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 referentes 
à competência anterior foram recepcionadas 100% no mês de agosto. Durante o mês de agosto foram 
finalizados 06 (seis) processos de compras por Dispensa de Licitação, sendo os Processos nº 21/2020, 
27/2020, e Processos do nº 36/2020 ao 39/2020, conferidos, percebemos que toda a documentação 
está em ordem, e com todas as providências necessárias para a Dispensa de Licitação. Foram 
solicitados todos os Processos de aposentadorias finalizados durante o mês de agosto/2020, foram 
recolhidos 13 (treze) processos de aposentadorias, sendo que desses, 08 (oito) foram liberados, 01 
(um) foi indeferido, e 04 (quatro) obtiveram desistência de seus solicitantes. Todos os Processos 
obtêm lastro pela legalidade e estão seguindo os Pareceres apresentados pelo Procurador Jurídico do 
Instituto de Previdência que os analisou. Com isso, apontamos pela aprovação das contas do 
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SERTPREV referentes ao mês de agosto de 2020. 6 - Outros Assuntos de Competência do 
Conselho: Foi levantado pela presidente do Conselho sobre o andamento do Projeto de Lei que 
atualiza as regras do Instituto para atender a Reforma da Previdência que se faz necessária diante dos 
prazos a serem cumpridos, com isso, discutimos, e decidimos solicitar do Superintente da Autarquia, 
qual o posicionamento do projeto de Reforma Previdenciária. Sem mais, a Srª 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, que vai assinada por todos os presentes. 
 
.......................................................... 
Marli Aparecida Ferreira Bozzo  
Presidente 
 
 
..........................................................  ...........................................................  
Silvio José Balbino Junior    Elder Martins de Andrade 
Secretário      Membro 
 
 
 


