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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

CONSELHO FISCAL
 
 
 

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

 
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Goiânia,

às nove horas e dez 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. atualizações a respeito da elaboração do relatório de controles internos relativo ao 1º
semestre de 2020; e 2. análise das respostas apresentadas pela Diretoria da PREVCOM-BrC para os
questionamentos feitos pelo Conselho Fiscal por meio dos Ofício nº 33/2020 e 37/2020. A Presidente do
Conselho, Sra. Bruna Coelho Carvalho, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros. Logo
em seguida, os membros do Conselho ressaltaram aspectos que acharam importantes de serem inseridos no
Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2020. Na ocasião, ficou deliberado que o referido
relatório seria finalizado no início do mês de novembro de 2020. Em relação ao segundo item da pauta, o
Conselho Fiscal analisou a resposta dada pela Diretoria da PREVCOM-BrC em atendimento aos
esclarecimentos pedidos no Ofício nº 33/2020, encaminhado por este Conselho. Dos três
esclarecimentos pedidos no referido Ofício, os membro deste Conselho entenderam que a Diretoria da
PREVCOM-BrC apresentou respostas satistafórias para dois, a saber: apresentação de Nota Técnica elaborada
pela Assessoria Jurídica da Fundação a respeito da natureza dos repasses feitos pelo Estado de Goiás à
PREVCOM-BrC para custeio administrativo e a atualização a respeito do andamento da regulamentação do
Benefício Especial. Ainda em relação às respostas dadas aos esclarecimentos pedidos por meio do Ofício nº
33/2020, este Conselho entendeu serem incompletos os esclarecimentos apresentados em relação ao Controle
Interno. Nesse contexto, o Conselho Fiscal decidiu reiterar os pedidos de esclarecimentos relacionados à
estruturação do Controle Interno da entidade.  Posteriomente, se passou à análise das respostas dadas pela
Diretoria da PREVCOM-BrC em relação aos questionamentos formalizados pelo Conselho Fiscal, por meio
do Ofício nº 37/2020. Na análise das referidas respostas, os Conselheiros puderam compreender que a
alteração no valor de aluguel discriminado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa entre os meses de
junho/2020 e julho/2020 se justifica pelo pagamento, no último mês, de valor proporcional residual decorrente
do encerramento do contrato de locação. Em relação ao lançamento no Demonstrativo de Fluxo de Caixa de
R$ 130.000,00 a título de receita de subvenção em agosto/2020, a Diretoria da PREVCOM-BrC esclareceu se
tratar de um erro que seria corrigido nos demonstrativos do mês subsequentes. Nesse sentido, o Conselho
Fiscal decidiu aguardar a publicação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa de setembro a fim de verificar a
correção do erro apontado. Às dez horas e dezenove 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, como
secretário desta reunião, lavrei e subscrevo esta Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada
pelos conselheiros presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO BORGES DOS SANTOS, Conselheiro (a), em
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06/11/2020, às 07:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNA COELHO CARVALHO, Conselheiro (a), em
06/11/2020, às 09:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CASSIO OLIVEIRA CAMILO, Conselheiro (a), em
06/11/2020, às 10:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA, Conselheiro (a),
em 09/11/2020, às 12:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000016340826 e o código CRC AF2B24ED.

 

CONSELHO FISCAL 
AVENIDA PRIMEIRA RADIAL Nº 586 - Bairro SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP 74820-300 -

GOIANIA - GO 0- BLOCO 4, 5º ANDAR, SALA 13 (62)3201-6011
 

Referência: Processo nº 202015844000070 SEI 000016340826

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000016340826&crc=AF2B24ED

