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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

CONSELHO FISCAL
 
 
 

 

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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: publicação das atas do Conselho; balanço acerca da reunião extraordinária; relatório
semestral do 1º semestre de 2020; análise do Fluxo de Caixa e do Balancete; Análise das respostas oficiadas
anteriormente. A Presidente do Conselho, Sra. Bruna Coelho Carvalho, iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos os membros. Logo em seguida, a reunião teve início com a solicitação sobre a necessidade
de finalização e assinatura das ATAS anteriores, visando regularidade das mesmas. Em seguida foi feito um
balanço da reunião extraordinária ocorrida no dia 25/08/2020, às 8 horas. Acerca do relatório semestral, os
conselheiros identificaram a possibilidade de elaboração do relatório semestral em virtude da entrega do
balancete e fluxo de caixa do mês de julho. Foi deliberado o prazo para entrega no final do mês de outubro.
Na oportunidade também foram discutidas as respostas acerca do Oficio 33. Os conselheiros identificaram
que algumas não foram satisfatórias e ficou consignado enviar novamente oficio específico sobre os pontos
em aberto. Em relação ao Fluxo de Caixa do PGA 2020, dos meses de julho e agosto, foram identificados
valores discrepantes referentes ao pagamento de aluguel (passando de R$8.900,00 nos meses de janeiro a
junho, para R$11.483,87 no mês de julho) e da receita de subvenção no valor de R$130.000,00 em agosto. Foi
consignado o envio de ofício solicitando os esclarecimentos. Às dez horas 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, Cássio Oliveira Camilo, como secretário desta reunião, lavrei e subscrevo esta
Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos conselheiros presentes.
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