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do

Conselho Fiscal do PREVINI no ano 2016
Às 14h (quatorze horas) do dia 24 de maio de 2016 reuniram-se para a 5ª (quinta) reunião do ano
corrente, atendendo a convocação realizada pela Presidente do Conselho Fiscal, Senhora Monique
Moraes Carvalho Gambardela, devidamente publicado nos atos oficiais do Município, os membros do
Conselho Fiscal do PREVINI o Senhor Cleber Ferraz Sodré, a Senhora Monique Moraes Carvalho
Gambardela, o Senhor Rogério Righetto, Conselheiros e o Controlador, Senhor Claudemir Gomes da
Silva. Abrindo a reunião o Senhor Controlador entregou comparativo das despesas e receitas de março
de 2016, relatório com as Contribuições Patronais e dos Segurados e justificou que o Balancete do mês
de março de 2016 será apresentado na próxima reunião, tendo em vista que a Empresa que presta os
serviços de licença de uso de software de contabilidade bloqueou o uso dos sistemas, tendo em vista o
não pagamento ao fornecedor. Foi realizado reunião com os representantes da empresa e explicamos
que o fato de não realizar o pagamento foi devido ao fato da mesma não ter concluído a parametrização
dos atos e fatos desta administração. Os representantes da empresa informaram que estão concluindo
os trabalhos de parametrização, para então encerrar a fase de implantação por definitivo. As senhas
para acesso aos sistemas foram liberadas, porém este incidente causou atraso na elaboração do
balancete. Seguindo os Conselheiros começaram a analisar as contas corrente (movimento) de março, e
depois de conferir todos os valores informaram que o saldo final fechou de forma correta. Seguindo,
passaram a analisar as Aplicações Financeiras, também da competência de março, que após conferir
todos os valores, foi constatado que o saldo final fechou de forma correta. Após a Presidente solicitou ao
Senhor Controlador para que junto com ela e os demais membros passassem a analisar as despesas
previdenciárias e administrativas do mês de março do corrente ano com os processos onde foi
constatado que estão em conformidade. Após analisados os processos, os senhores Conselheiros
aprovaram por unanimidade as despesas previdenciárias e administrativas do mês de março de 2016.
Quando ao questionado pelos Conselheiros se existe processo para verificar a possibilidade de locação
do imóvel localizado na Av. Governador Amaral Peixoto, 271 – 6º andar, onde funcionava a antiga sede
do PREVINI, pedi para participar da reunião o Diretor Administrativo e Financeiro do PREVINI, Senhor
Mauro Henrique Ribeiro Menezes, para explicar quais providencias foram adotadas. O senhor Diretor
informou que os bens inservíveis guardados no citado imóvel, já foram retirados, informando ainda que já
havia sido aberto processo para doação destes bens inservíveis e, ainda, processo administrativo para
avaliação de todos os Imóveis do PREVINI, para então verificar a possibilidade venda (leilão) ou locação,
o que melhor for para o Instituto. A avaliação do 6º andar foi entregue pela empresa, onde esta avaliou
em R$ 763.000,00 (setecentos e sessenta e três mil Reais). Após os esclarecimentos, a Senhora
Presidente do Conselho Fiscal perguntou se alguém queria fazer uso da palavra. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada à reunião e eu Cleber Ferraz Sodré
__________________________, lavrei a presente Ata, que após sua leitura, foi aprovada e assinada
pelos presentes.
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