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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

CONSELHO FISCAL
 
 
 

 

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Goiânia, às oito horas e
quarenta e cinco minutos, conforme prévia convocação, de forma virtual devido ao isolamento social
determinado pelas autoridades sanitárias para enfrentamento da COVID-19, reuniu-se ordinariamente, o
Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central (PREVCOM-BrC).
Presentes a conselheira titular e Presidente, Sra. Bruna Coelho Carvalho, e os membros titulares Sr. Cássio
Oliveira Camilo, Sr. Marcelo Borges dos Santos e Sr. Pedro Henrique de Souza Rocha. Na reunião foram
tratados os seguintes assuntos: 1. Análise da minuta do projeto de lei que cria o fundo previdenciário,
regulamenta o benefício especial e altera a lei 19.179/2015; 2. Análise do Ofício nº 09/2020 – Prevcom-
BrC; 3. Outros assuntos. A Presidente do Conselho, Sra. Bruna Coelho Carvalho, iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos os membros. Logo em seguida, foi analisada a minuta do projeto de lei
que tem por objetivos criar o fundo previdenciário, regulamentar o benefício especial e alterar a Lei nº
19.179/2015. A análise foi iniciada com uma breve apresentação do texto contido na minuta pelos
Conselheiros Marcelo e Pedro Henrique, que participaram em seus respectivos órgãos de reuniões nas
quais representantes da GOIASPREV e da PREVCOM-BrC abordaram as disposições contidas na minuta.
Posteriormente a essa apresentação, os Conselheiros decidiram encaminhar Ofício à Diretoria da
PREVCOM-BrC a fim de recomendar as seguintes alterações na referida minuta: 1) alteração no prazo de
migração para o regime de previdência complementar com direito ao benefício especial, previsto no art.
15, II ; 2) supressão do termo “manifestação acerca da retirada do patrocínio”, previsto no parágrafo único
do art. 3º-A, inserido na Lei 19.179/2015 pelo art. 17 da referida minuta; 3) autorização para a criação de
um comitê  de assessoramento técnico e governança com a participação paritárias de todos os Poderes e
órgãos autônomos; e 4) possibilitar aos atuais participantes do plano Goiás Seguro a opção de
portabilidade ou  o resgate de seus recursos caso haja a transferência de instituição. Em seguida, se passou
à análise do Ofício nº 09/2020 – PREVCOM-BrC, o qual encaminhou o Memorando nº 02/2020 –
PREVCOM-BrC – NUCONTA, contendo a resposta ao Ofício nº 02/2020 – Conselho Fiscal. Da referida
análise, o Conselho concluiu que os esclarecimentos apresentados pela Diretoria da PREVCOM-BrC
foram satisfatórios, com exceção da resposta relacionada ao não faturamento do processamento da
contabilidade e de outros sistemas da SINQIA no mês de janeiro/2020 (item 4.4 do Memorando 02/2020 -
PREVCOM-BrC-NUCONTA). Nesse sentido, o Conselho Fiscal decidiu requerer, via e-mail, à Diretoria
da PREVCOM-BrC esclarecimentos complementares em relação ao tópico não explicado
satisfatoriamente. O Conselho Fiscal deliberou, ainda, por requerer até a próxima reunião o plano de ação
em elaboração pelo Controle Interno, conforme mencionado no item 3.2 do Memorando 02/2020 -
PREVCOM-BrC-NUCONTA. Terminada a análise dos esclarecimentos da Diretoria, o Conselheiro Pedro,
que representou o Conselho Fiscal na reunião entre a PREVCOM-BrC e a Icatu - Fundo de Pensão,
apresentou aos demais Conselheiros um breve relato acerca da referida reunião. Diante dessa
apresentação, os integrantes do Conselho Fiscal ressaltaram a importância de que as próximas reuniões
relacionadas ao processo de transferência de instituição tenham a participação de representantes do
referido Conselho. Às dez horas e dezesseis minutos, não havendo nada mais a ser tratado na reunião, a
Presidente do Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Brasil do Central, Bruna
Coelho Carvalho, declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Pedro Henrique de Souza Rocha,
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como secretário desta reunião, lavrei e subscrevo esta Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelos conselheiros presentes.
 
 

 
 
 

Bruna Coelho Carvalho
Presidente do Conselho

 
 
 

Cássio Oliveira Camilo
Conselheiro

 
 
 

Marcelo Borges dos Santos
Conselheiro

 
 
 

Pedro Henrique de Souza Rocha
Conselheiro
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