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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO

FISCAL

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM VINTE E SETE
DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de
dois mil e doze, às nove horas, na Sala de Reuniões do Instituto de
Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev, instalada na Rua
Fundadores, 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi, Estado de
São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Instituto de
Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev. Estavam presentes,
conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na
folha 48 verso, do Livro de Presença nº. 3, os Conselheiros: Max
Angelson Menez Oliveira, Jerônimo Moreira Silva Filho e Fernando
Aparecido de Oliveira Tomazini. Participou também da reunião Samuel
Mussi Simão, Diretor de Benefícios e Guiomar de Souza Pazian,
Superintendente. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente
comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes
assuntos a serem analisados: 1 – Prestação de contas dos registros
fiscais dos balancetes do BiriguiPrev, no período compreendido entre
janeiro, fevereiro e março de 2012. Foi informado aos membros do
Conselho que a Prefeitura está em dia com o pagamento de todas as
contribuições e déficit técnico. Foi colocada a disposição dos Senhores
Conselheiros

toda

a

documentação

concernente

à

execução

orçamentária, os balancetes e balanços mensais, as aplicações dos
recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos
ao trimestre janeiro/fevereiro/março/2012, para fins de análise, conforme
preconiza o art. 70 da Lei n º 4.804, de 15 de novembro de 2.006. Foi
apresentado o controle da taxa de administração de 2% de 2012. Toda
documentação solicitada foi colocada à disposição dos Senhores
Conselheiros, que depois de análise, constataram que: ITEM 1. – quanto
à execução orçamentária, conforme demonstra as principais peças, tais
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como: 1.1. Demonstrativo da Receita Orçamentária – a receita
arrecadada no último mês do trimestre janeiro/fevereiro/março foi de R$
2.866.086,54, totalizando uma receita acumulada de R$ 9.586.279,42,
numa previsão para o corrente exercício de R$ 20.211.000,00; 1.2.
Demonstrativo da Despesa Orçamentária – até o último mês do
período, verificou-se: Despesa Empenhada = R$ 3.254.964,17, Despesa
Liquidada = R$ 3.241.734,11, e Despesa Paga = R$ 3.234.234,41; 1.3.
– Balancete da Tesouraria - verificou-se um saldo total no final do
trimestre de R$ 76.774.569,96, conforme diário de bancos em anexo;
1.4. – Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária – arrecadado
até o último mês do período a importância de R$ 510.639,53; 1.5. –
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária – pago até o último
mês do trimestre, a importância de R$ 345.686,07. ITEM 2. – quanto
aos benefícios previdenciários concedidos durante o trimestre foram
informadas as aposentadorias aos segurados Sebastião Martins de Sá,
Tereza Belintani Cardoso, Zilda Rosa Moreira da Silva, Roberto de
Andrade, Teodomiro Feitosa do Nascimento, Raimundo Gil de Brito,
Francisca Maria Bastos, Antonio Pezato, Leonardo Gracia Neto, Osmar
José Roque, Francisco Garcino Vieira, Odair Gomes Negrão e Julia
Márcia Reatto Toma, além das pensões aos dependentes Nair Borges,
Leonice da Silva Rodrigues, Sonia Aparecida Teixeira Caparroz e Geni
Araldi Dal Bello. ITEM 3. – quanto aos contratos celebrados no trimestre:
Termo aditivo do contrato nº. 04/2011 – ACD Artes Gráficas Ltda. – ME,
prorrogação de contrato para diagramação e impressão de jornal
institucional, no período de 01/04/2012 a 31/12/2012; Termo aditivo do
aditivo do contrato nº. 02/2011 – Banco Votorantim S/A – concessão de
empréstimos e/ou financiamentos aos servidores, aposentados e
pensionistas do BiriguiPrev, no período de 24/03/2012 a 23/03/2014;
Termo aditivo do Contrato nº. 01/2010 – Ticket Serviços S/A. –
administração e gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico,
munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros de
alimentação em estabelecimentos comerciais, no período de 01/02/2012
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a 31/01/2013; Termo aditivo do Contrato nº. 02/2010 – Crédito &
Mercado, Gestão de Valores Mobiliários Ltda. – prestação de serviços
de consultoria financeira, no período de 01/03/2012 a 28/02/2013;
Termo aditivo do Contrato nº. 03/2009 – Cleudir Antonio de Marchi – ME
– cessão de uso de impressora laser com um cartucho/recarga mês, no
período de 01/03/2012 a 28/02/2013. Em seguida, após análise dos
balancetes mensais, balanços, relatórios da execução orçamentária, e
verificada “in loco” a organização dos serviços técnico e administrativo
do pessoal do BirigüiPrev, os Senhores Conselheiros fizeram constar a
conclusão pela regularidade das contas do Instituto de Previdência do
Município

de

Birigüi

–

BirigüiPrev,

relativas

ao

trimestre

de

janeiro/fevereiro/março/2012, devendo ser encaminhas ao Conselho
Deliberativo para aprovação conforme legislação. Nada mais havendo
para

tratar,

o

Senhor

Presidente

agradeceu

a

presença

dos

Conselheiros, dos membros da Diretoria Executiva, e declarou
encerrada a presente reunião. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente
Ata, que vai assinada por todos os presentes à reunião.
CONSELHO FISCAL:

Jerônimo Moreira Silva Filho
Presidente

Fernando Ap. de Oliveira Tomazini

Max Angelson Menez Oliveira

Membro

Membro

Samuel Mussi Simão
Diretor de Benefícios

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente

