
Ata da Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do

Previni no ano 2020

Às 14h (quatorze horas) do dia 12 de maio de 2020 reuniram-se de forma virtual, 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  para  deliberarem  sobre  a  seguinte  pauta:  1)  Apreciação  do  Balancete  de
Fevereiro de 2020; 2)  Assuntos gerais.  Abrindo a reunião a Presidente,  Senhora Monique,
informou  que  novamente  a  reunião  ocorria  de  forma  virtual  em  virtude  do  COVID-19,
considerando o Decreto Municipal n.º 11.933 de 30 de abril de 2020. Seguindo a Presidente
informou que a Senhora Márcia enviou por e-mail o resumo das contas bancárias por fonte e
tipo,  bem  como  o  Balancete  de  Fevereiro  de  2020,  e-mail  esse  repassado  aos  demais
conselheiros. Iniciando a reunião, os Conselheiros conferiram se o saldo atual total das contas
de  Aplicação  e  Movimento,  apresentado  no  relatório  denominado  Resumo  das  Contas
Bancárias por Fonte e Tipo, foi o valor lançado nos balancetes do mês de referência, sendo
constatado que os saldos contábeis estão em conformidade com o relatório. Sendo assim,
diante dos documentos hora apresentados, fica aprovado o balancete das contas do mês de
fevereiro  de  2020.  Seguindo  a  Presidente  informou que  não  seria  possível  a  análise  das
despesas previdenciárias e administrativas do mês de fevereiro de 2020, considerando que
para a realização da mesma faz-se necessário a análise dos processos de forma presencial,
assim como a conferência dos saldos finais das contas com o relatório de resumo das contas
bancárias por fonte e tipo, uma vez que os extratos serão digitalizados para posterior envio aos
conselheiros. Após informação os Conselheiros decidiram por unanimidade que essa análise
ocorrerá na próxima reunião.  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.

_________________________________________
Presidente: Monique Moraes Carvalho Gambardela

_________________________________________
Conselheiro: Cleber Ferraz Sodré

_________________________________________
Conselheiro: Rogério Righetto

________________________________________
Contadora Chefe: Márcia da Costa Melo
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