2a ATA DE REUNIAO DO CONSELHO
FISCAL
PARA
SOLICITACAO
DAS

DESPESAS E RECEITAS DO SAO
SEBASTIAO PREvl, E SUBSTITUICAO
DE MEMBROS QUE RENUNCIARAM AO
CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL.

Aos dias 27 do mss de maio de 2020, as 14 horas Rua Sebastiao Silvestre Neves,
279 -sala 27 e 28 -Centro, Sao Sebastiao -SP, CEP 11608-614, reuniram-se os
Conselheiros Fiscais e o Presidente, nos termos do Estatuto em vigor, para
d_e_l.lee_r±gao _q~u?nto_ ?

_F!SCALIZAC4q

DE
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A

SuBSTITulcAO DOS CONSELHEIROS QUE RENUNCIARAM AOS CARGOS:
SENHOR GIVANILDO FERREIRA TAVARES E A SENHORA SuELI DE FATIMA
PERES.
Assumiu a diregao dos trabalhos o Senhor Presidente Ednardo Monteiro, o Senhor
Conselheiro Denilson Aparecido Barroso redigiu a ata e coube ao Conselheiro Juraci
Marques de Oliveira a tare fa de registrar a presente.
Ap6s constatar o quorum estabelecido no Estatuto Social vigente, o Senhor
Presidente, declarou regularmente instalada a Reuniao e dando atendimento a ordem
do dia, esclareceu sobre as solicitae6es que serao feitas ao Conselho Administrativo
e a substituigao dos Conselheiros que RENUNCIARAM AOS CARGOS DE
CONSELHEIROS FISCAIS.

Em seguida, os presentes Conselheiros Denilson Aparecido Barroso e Juraci
Marciues de Oliveira foram convidados a substituir aos RENUNCIADOS que de
prontamente aceitaram aos cargos.
Encerrada esta fase, foi levantado os assuntos a serem solicitados ao Diretor
presidente do lnstituto de previdencia:

1) Relat6rio de despesas e receitas desde Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020;
2) Grafico de despesas e receitas desde Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020;
3) Relat6rio do Anti Projeto do lnstituto referente a LOA 2021 ;

4) Relat6rio dos Criterios de Analise para a Concessao de Beneficio;
5) Processos de Concessao de Aposentadoria dos meses de Janeiro e Abril de
2020 juntamente com rol de procedimento operacional padrao;
6) Balancetes das despesas e receitas de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020;
7) Saldo das Contas Bancarias;
8) Relagao de Todas as Fontes de Receita acompanhada de Grafico Mensal;
9) Relat6rio Sintetico do lnvestimento acompanhado do Grafico de Evolugao ou
lnvolugao;

10) Relat6rio informativo de como funciona o setor de compras e contrato;

11)Relat6rio de
vencimentos.
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Fica registrado que todas as tlltimas semanas do mss havera reuni6es do Conselho
Fiscal.

Registramos tambem que o vacuo da primeira reuniao para esta se deu devido as
ferias de conselheiros, outros em "home office" (pratica nova no ambiente deste
Orgao), ao problema que o Presidente foi detectado com o Corona Virus e
principalmente devido a pandemia do COVID 19.

Finalmente, o Senhor Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar,
e na ausencia de manifesto e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presenga de
todos e deu por encerrada a Reuniao em epigrafe.

Nada mais havendo a ser tratado, eu, Denilson Aparecido Barroso lavrei a presente
ata que vai por mim, pelo Presidente e os presentes Conselheiros devidamente
assinada.

Sao Sebastiao, 27 de Maio de 2020
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