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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

CONSELHO FISCAL
 
 
 

 

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Goiânia, às oito horas,
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. Projeto de Lei enviado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO); 2. Análise das respostas
da PREVCOM-BrC em relação ao relatório do 2º semestre de 2019; 3. Outros assuntos. A Presidente do
Conselho, Sra. Bruna Coelho Carvalho, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros.
Logo em seguida, o Conselho discutiu as atualizações sobre o andamento do projeto de lei que tem por
objetivo criar o fundo previdenciário e alterar a Lei nº 19.179/2015, e a consequente exclusão da
regulamentação do benefício especial deste projeto de lei. A análise foi iniciada com uma apresentação do
Sr. Marcelo sobre a remoção do benefício especial no âmbito do projeto de lei, informando que a
justificativa do Poder Executivo para essa remoção foi com o objetivo de reanalisar a forma de cálculo
deste benefício; e essa remoção ocorreu sem anuência dos outros Poderes. O Sr. Pedro informou também
que, em reunião no seu órgão de origem, representantes da GOIASPREV avisaram que iriam solicitar
informação com relação ao número de servidores que recebem acima do teto do INSS, porém essa
solicitação ainda não tinha sido feita. O Conselho Fiscal entende que essa procrastinação na aprovação do
benefício especial pode trazer insegurança aos servidores e prejudicar a PREVCOM-BrC, pois atrasa todo
o processo de migração de servidores, que é um direito garantido na Constituição. Posteriormente, foram
discutidas as respostas da PREVCOM-BrC em relação ao relatório do 2º semestre de 2019, e foi abordado
o assunto sobre a situação da regularização do repasse financeiro dos imóveis, no qual a diretoria da
PREVCOM-BrC informou que procedeu a cobrança dos valores devidos à PREVCOM-BrC e está
aguardando deliberação e autorização para o repasse financeiro ou compensação dos recursos com a dívida
de antecipação de contribuição. O Conselho também concluiu que o efeito financeiro da mudança na
forma de contabilizar o repasse, de subvenção para antecipação, prejudica a PREVCOM-BrC no sentido
de gerar uma dívida para a fundação. A PREVCOM-BrC deve analisar os efeitos retroativos dessa
mudança, bem como a geração do passivo, e fazer gestão junto à PGE para reverter a situação e não
apenas colocar os imóveis para pagamento de dívida. Analisando os repasses feitos pelo Estado neste ano
de 2020, o Conselho verificou que o último repasse foi feito no dia 26/06/2020, no valor de R$250.000,00,
e que, no exercício de 2020, o Estado fez apenas 3 repasses: no dia 06/04/2020 referente a janeiro; no dia
14/05/2020 referente a fevereiro; e no dia 26/06/2020 referente a março. E foi verificado que este valor do
repasse está entrando no fluxo de caixa como despesa de “outros a pagar”, e não mais como subvenção, o
que está diminuindo o Patrimônio Líquido do PGA; e durante a análise do fluxo de caixa, suscitaram
algumas dúvidas. Nesse sentido, o Conselho confirmará quais ações estão sendo efetivamente tomadas
pela PREVCOM-BrC para regularização dos repasses realizados pela Secretaria de estado da Economia,
pois prejudica o equilíbrio econômico financeiro da fundação, ou se a estratégia é não cobrar os repasses
até ajustar a questão com a PGE, para não aumentar a dívida da fundação; e se as despesas da fundação
estão sendo satisfeitas a tempo. Outro ponto discutido foi a qualidade do controle interno da PREVCOM-
BrC, desempenhado por servidor ocupante do cargo de auditor interno e governança, uma vez que a
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fundação informou, em resposta ao relatório do 2º semestre de 2019, que estão sendo desenvolvidos
diversos planos de ação que serão submetidos nos próximos dias à Diretoria Executiva para deliberação.
No ato, foram informados 5 planos de ação. Em relação a todo esse cenário, o Conselho Fiscal decidiu
convocar uma reunião extraordinária com a Diretoria Executiva da PREVCOM-BrC, o advogado e o
contador, para o dia 25/08/2020, às 8 horas. A pauta da reunião será: 1. controle interno; 2. repasses
financeiros à PREVCOM-BrC; 3. imóveis doados pelo Estado de Goiás à PREVCOM-BrC. Às dez horas
e cinco minutos, não havendo nada mais a ser tratado na reunião, eu, Bruna Coelho Carvalho, Presidente
do Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Brasil do Central, declarei encerrados
os trabalhos. E, para constar, como secretária desta reunião, lavrei e subscrevo esta Ata, que lida e achada
conforme, vai devidamente assinada pelos conselheiros presentes.
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