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CONSELHO FISCAL
Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 – Marli Aparecida Ferreira Bozzo,
Representante Suplente do Poder Executivo; Silvio José Balbino Junior, Representante Titular do
Poder Legislativo; Jonathan Lima, Representante Suplente do Poder Legislativo; Aline Aparecida
Mucci, Representante Titular do Sindicato dos Servidores Municipais; Elder Martins de Andrade,
Representante Suplente do Sindicato dos Servidores. Primeiramente assinada a lista de presença,
justificada a ausência do Sr. Yuri Soares Godoi, Representante Titular do Poder Executivo, pois o
mesmo encontrava-se de férias; lida a Ordem do Dia, deu-se início aos trabalhos deste conselho, 1 –
Posse dos novos membros do Conselho Fiscal do SERTPREV: Dada à Posse e às boas vindas aos
novos integrantes do Conselho Fiscal do Sertprev, nomeados pela Portaria nº 123/2020, publicada no
Diário Oficial do Município de Sertãozinho, em 01º de dezembro de 2020. 2 – Leitura do
Regimento Interno do Conselho Fiscal do SERTPREV: Entregue cópia do Regimento Interno do
Conselho Fiscal do Sertprev para cada um dos membros presentes, e feita a leitura do Regimento
pelos membros para que cada membro conhecesse a estrutura, as atribuições, o expediente e as
disposições gerais desse Conselho Fiscal. 3 – Eleição do Presidente e Secretário do Conselho
Fiscal do SERTPREV: Antes da eleição, os membros presentes entraram em contato com o Sr. Yuri
Soares Godoi, via celular, para verificar se o mesmo tinha interesse em presidir o Conselho Fiscal,
após resposta positiva do membro, o Sr. Yuri Soares Godoi foi eleito por unanimidade como novo
Presidente do Conselho Fiscal do SERTPREV; após foi realizada a eleição para Secretário do
Conselho Fiscal, o Sr. Silvio José Balbino Junior, colocou-se à disposição para continuar atuando
como Secretário do Conselho Fiscal; com isso, por unanimidade ficou definida a reeleição do Sr.
Silvio José Balbino Junior, como Secretário do Conselho Fiscal do SERTPREV. Como o Senhor
Yuri S. Godoi estava ausente, ficou definido para presidir a sessão do dia, a Sra. Marli Ap. Ferreira
Bozzo. 4 – Resposta do Of. 06/2020 emitido pelo Conselho Fiscal para o Superintendente do
SERTPREV: Lida a resposta realizada via declaração do Superintendente do SERTPREV, Sr.
Vanderlei Moscardini de Oliveira, datada de 16 de novembro de 2020. Nessa, o Superintendente
explanou sobre diferença referente ao saldo de investimento no Balancete de Despesa (R$
445.236.329,98) e o Balancete Contábil (R$ 448.808.557,69), em 30/09/2020. Explica que a
diferença apurada “é decorrente da contabilização de marcação a mercado no sistema patrimonial,
isto é, reflete as oscilações dos investimentos conforme extrato bancário mensal, enquanto a
contabilização dos ganhos de investimento no subsistema orçamentário é efetiva, ou seja, o ganho de
investimento é apurado e reconhecido no momento do resgate calculando o valor resgatado menos o
valor aplicado considerando a mesma quantidade de cotas”. Além de demonstrar por amostragem, o
cálculo do ganho de investimento referente à alguns fundos; o Superintendente informou ainda que
não há divergência entre VPA (variação patrimonial aumentativa) e VPD (variação patrimonial
diminutiva). Segue anexa, a resposta emitida pelo Superintendente ao Conselho Fiscal, em razão do
Of. 006/2020 – Conselho Fiscal, de 20 de outubro de 2020. Resposta aprovada pelos membros
presentes. 5 – Apreciação de Contas dos meses de outubro e novembro de 2020: Conforme
solicitado pelo Conselho Fiscal, através do Of 007/2020 – Foram entregues os Processos de
Licitações ou de Dispensa de Licitações realizados durante os meses de outubro e novembro de 2020,
sendo recepcionados os Processos de nº 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Fizemos a análise
dos Processos por amostragem, todos os processos obtêm lastro pela legalidade e estão seguindo os
Pareceres apresentados pelo Procurador Jurídico do Instituto de Previdência, que os analisou;
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entretanto, verificamos que, no Processo nº 047/2020 – Contratação de Empresa Especializada em
Fornecimento e Instalação de Placa de Acrílico na Recepção do Sertprev, havia um orçamento no
início do Processo, com o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e por fim, foi contratado o
serviço no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). Com isso, solicitaremos via Ofício que
seja explanada tal situação. Também foram recepcionados para avaliação deste Conselho todas as
aposentadorias e Pensões liberadas durante os meses de outubro e novembro/2020, sendo 12
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 os balancetes contábeis referentes aos meses 10/2020 e 11/2020, juntamente com os
resumos das folhas de pagamentos dos meses 09/2020 e 10/2020 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%
nos meses de outubro e novembro de 2020. Com isso, apontamos por unanimidade pela aprovação
das contas do SERTPREV referentes aos meses de outubro e novembro de 2020. 6 – Outros
Assuntos de Competência do Conselho: Não houve novos levantamentos de assuntos a 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.
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