
 

 

 
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 26 dias do mês de outubro 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. 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 23 de setembro de 2021: lida a Ata, percebemos um 

erro de digitação, no campo onde consta o valor de receita total acumulada, constava o saldo de 

R$ 1.732.399,28, sendo que o correto é o valor de R$ 1.921.964,12 (um milhão novecentos e 

vinte e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos). Portanto considerar-se 

retificada a parte onde se lia “R$ 1.732.399,28” para que se leia “R$ 1.921.964,12”. Com a 

correção supracitada, a ata foi aprovada por todos os membros presentes. // 2 – Apreciação de 

Contas referentes ao mês de setembro de 2021 do Instituto Municipal de Previdência de 

Sertãozinho (SERTPREV): foram solicitados e encaminhados ao Conselho Fiscal todos os 

Processos de Licitações ou de Dispensa de Licitações, e Processos de Aposentadoria/Pensão 

ocorridos e/ou liberadas durante o mês de setembro de 2021, sendo os Processos de Dispensa 

de Licitações sob nº 25/2021 – contratação de empresa especializada em materiais de limpeza 

e descartáveis; nº 26/2021 – contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

gravação de atendimento digital, com fornecimento de 01 placa Disa Intelbrás; nº 27/2021 – 

contratação de empresa especializada na locação de automóveis; nº 28/2021 – Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços técnicos de virtualização de servidor em nuvem, 

firewall, help-desk e backup de dados, dessa licitação foi formalizado o contrato nº 17/2021, 

junto à empresa W.C. Guide ME. Todos os Processos de Dispensa de Licitação apreciados por 

esse Conselho foram realizados mediante contratação direta por meio de Dispensa de Licitação, 

nos termos do inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993. Também foram recepcionados e 

averiguados, todos os Processos de Aposentadoria/Pensão formalizados durante o mês 09/2021. 

Analisados os Processos de 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 08/2021 das UGs, 101 Câmara Municipal, 

201 Prefeitura Municipal, 301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEMAS) e 601 

Autarquia de Previdência ao exercício de 2021, foram recebidas e contabilizadas em dia, em 

rubricas próprias, conforme demonstrativos contábeis apresentados e declaração emitida pelo 

superintendente Sr. Vanderlei Moscardini de Oliveira, de 25 de outubro de 2021, recepcionada 

por esse Conselho, onde confirma o recolhimento de todos os repasses das contribuições das 

UGs supracitadas, perfazendo um montante de R$ 39.616.896,48 (trinta e nove milhões, 

seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), 

correspondente ao período de janeiro de 2021 a setembro do mesmo ano. Conforme solicitado 

previamente, por meio do Of. 009/2021, o Superintendente nos encaminhou o planejamento 
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orçamentário do Instituto de Previdência de Sertãozinho para o exercício de 2022. Foram 

solicitadas também cópias das últimas atas confeccionadas pelo Conselho de Administração e 

pelo Comitê de Investimentos, entretanto não foram encontradas junto aos documentos 

recepcionados por nosso Conselho. Com isso, faremos nova solicitação para acompanhamento 

na reunião prevista em nosso calendário para o dia 18 de novembro de 2021. // 3 – 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   

Secretário 

    

 

 

 


