
 

 

 
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP 

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781 

 e-mail: sertprev@sertprev.com.br 

 

    

CONSELHO FISCAL 
 

Aos 10 dias do mês de julho 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: Primeiramente foi justificado que devido à pandemia do 
novo coronavírus, e as orientações para enfrentamento das emergências em saúde pública, como a do 
distanciamento social, evitar aglomerações, entre outras; este Conselho teve dificuldade em manter 
seu calendário, conseguindo na data de hoje (10/07/2020) realizar reunião em um ambiente maior, a 
fim de manter a distância entre os membros durante apreciação das contas do SERTPREV, com isso 
na presente data, devemos apreciar as contas do primeiro semestre de 2020, ficando a próxima 
reunião deste conselho prevista para ocorrer na primeira quinzena do mês de agosto. 2 – Apreciação 
de Contas do primeiro semestre de 2020: Conferimos que os valores de Contribuições Patronais, 
como também das Contribuições Suplementares das UGs  101 Camara Municipal 201 Prefeitura 
Municipal 301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEMAS) e 601 Autarquia de Previdência, 
foram repassadas em suas respectivas datas de vencimentos referentes às competências de janeiro de 
2020 até Maio do mesmo ano. Verificamos que as Receitas de janeiro de 2020 até o mês de junho do 
mesmo ano foi de R$ 26.914.530,83 (vinte e seis milhões novecentos e quatorze mil quinhentos e 
trinta e reais e oitenta e três centavos), e as Despesas referentes ao mesmo período foi de R$ 
18.693.878,92 (dezoito milhões seiscentos e noventa e três mil oitocentos e setenta e oito reais e 
noventa e dois centavos); o saldo bancário do Instituto está em R$ 443.323.958,66 (quatrocentos e 
quarenta e três milhões trezentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 
seis centavos), obs: este valor leva em conta o montante de R$ 11.525.760,87 (onze milhões, 
quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos) referentes aos 
títulos públicos ajuizados da Corretora Atrium.SA, conforme Processo nº 
0014904.02.2012.8.26.0100. Este Conselho decidiu encaminhar um Oficio junto ao Superintente do 
SERTPREV para esclarecimentos do andamento do Processo referido acima. Não foram encontrados 
problemas relacionados às Despesas, Receitas, e Orçamento do Instituto. Foi averiguado os resumos 
das folhas de pagamentos de servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto 
Municipal de Previdência de Sertãozinho, e até o presente momento não encontramos indícios de 
falhas ou pagamentos indevidos. Verificando o Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade 
e Risco percebemos que o retorno acumulado até o momento está em 0,94 %, sendo que a meta até a 
presente data seria de 2,80%, com isso decidimos solicitar do Comitê de Investimos, que o mesmo 
apresente os motivos sobre o retorno abaixo do esperado durante o primeiro semestre de 2020. 
Analisamos os Processos de Dispensas de Licitações nº 01 ao 20/2020, e do nº 22 ao 26/2020, que 
foram realizados até a presente data, ficando de fora apenas o Processo 21/2020 que ainda não foi 
concluído, na verificação encontramos toda documentação em ordem, e com todas as providenciais 
necessárias para  a realização da Dispensa de Licitações. Verificamos por amostragem, o empenho 
105, que trata de adiantamento de viagem para a participação no 2º congresso brasileiro de 
investimentos dos RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), atestamos que toda a 
documentação referente à prestação de contas encontra-se armazenada junto ao Processo. Com isso, 
apontamos pela aprovação das contas do SERTPREV referentes ao primeiro semestre de 2020. 3 – 
Outros Assuntos de Competência do Conselho: Não houve novos levantamentos de assuntos a 
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tratar. 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 


