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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (28/06/2022), às 10h00 (dez horas), 

às dependências do IPRESF, à Rua Barão do Rio Branco, 377, sala 303 – 3º Piso – Centro, São Francisco do 

Sul, SC, reuniram-se os servidores membros efetivos do Conselho Fiscal do IPRESF: Luciane Janaina Cardoso 

Romão e Roberson Alberto Maciel; tendo o conselheiro Abelard Helbling Junior informado que estava 

detido no transido, chegando somente às 10h35 (dez horas e trinta e cinco minutos), quando a reunião foi 

iniciada. Todos os Conselheiros mencionados nomeados pela Portaria nº 17.772, de 16 de fevereiro de 

2022. Reunidos para tratar dos trabalhos constantes na ordem do dia, a saber: 1) Retificar/Emendar Ata da 

9ª Reunião Extraordiária do Conselho Fiscal, ocorrida em 05 de abril de 2022; 2) Concluir, imprimir e 

protocolar o Ofício de resposta ao ofício 080/2022, da Diretoria Executiva do IPRESF, datado de 19 de maio 

de 2022, protocolado junto a este conselho em 25 de maio de 2022, por meio do Ofício do Conselho Fiscal 

nº. 08/2022 de 14 de junho de 2022; Quanto ao item 1) O Conselho Fiscal em atenção à ata 02/2022 de 

09/05/2022 do Conselho Administrativo do IPRESF, item 5.5 “b” (que deveria ser “c”) no que toca a 

membros que eventualmente ausentaram de reunião em andamento sem registro de justificativa. Este 

Conselho enfatiza que a ausência, retira do conselheiro descrita em ata foi consentida e justificada pelo/ao 

Conselho Fiscal, tendo sido ato falho no momento da digitação da ata da 9ª Reunião Extraordinária, onde 

consta: “(o conselheiro Roberson Alberto Maciel por entendimento em relação ao mês de dezembro, se 

ausentou)” o Conselho Fiscal retifica aquela ata para o seguinte texto: “(o conselheiro Roberson Alberto 

Maciel por entendimento do Conselho Fiscal em relação ao mês de dezembro, se ausentou justificando sua 

saída ao Conselho)”. 2) Item da pauta, os conselheiros deliberaram e consideraram as respostas constantes 

no ofício nº 080/2022, de 19 de maio de 2022 do IPRESF, protocolado junto a este Conselho no dia 

25/05/2022. E, ainda que, o ofício tenha sido entregue com mais de 40 (quarenta) dias de prazo, não 

atendeu ou atendeu parcialmente aos pedidos de informações abaixo descritos, realizados pelo ofício nº 

004/2022 do Conselho Fiscal, de 12 de abril de 2022, a saber: Item 6) Informações sobre o controle dos 

saldos financeiros e contábeis do Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial e como esse tem sido 

conciliado com o DIPR, a fim de verificar o correto cumprimento da Portaria 746/2011; Item 7) Cópia da 

documentação e relatórios contendo informações relativas ao levantamento geral anual dos bens móveis e 

imóveis, que devem ter por base o inventário anual analítico das unidades administrativas e elementos de 

escrituração na contabilidade, a fim de verificar o correto cumprimento do disposto na lei 4.320/1964; Item 

8) Relatório contendo consolidação/abertura da carteira de investimento do IPRESF por ativo final – 

demonstração da composição com informações de, pelo menos, nome dos ativos, emissor, valor, 

percentual de ocupação na carteira, a fim de verificar o correto cumprimento dos arts. 15, 16 e controle do 

art. 23 da  Resolução 3922/2010 (substituída pela Portaria 1467/2022), do disposto no Capítulo VI da 

Portaria nº 1.467, de 2 de junho de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência; 10) Solicitar ao Diretor 

Presidente apresentação ao Conselho Fiscal dos trabalhos realizados no ano anterior, 

apresentação/prestação das contas do exercício anterior, bem como do cálculo atuarial, preconizado pela 

Lei Complementar Municipal nº 72, de 10 de julho de 2015, especificamente nas alíneas “f” e “i” do artigo 

85. Assim, os conselheiros, após deliberarem, votaram e por resultado se obteve a votação de 01 (um) voto 

Favorável à Aprovação – do Conselheiro Abelard e 01 (um) pela Reprovação das contas do Conselheiro 

Roberson, Exercendo a Presidente seu Voto de Desempate. Votou, a Presidente, pela Aprovação com 
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Ressalvas das Contas de Fevereiro de 2021, motivando seu voto nos fatos acima mencionados. 

Manifestaram-se os Conselheiros no sentido de que além dos fatos mencionados, deve ser registrado o 

longo período de atraso na resposta do ofício 004/2022 do Conselho Fiscal, que solicitou informações, e só 

obteve respostas após mais de 40 (quarenta) dias, e ainda concessão de prazo adicional. Ocasiona atraso 

em toda sequência de trabalhos do Conselho Fiscal. Solicita à Diretoria Executiva do IPRESF, que tenha 

maior celeridade e rapidez na entrega de informações e solicitações a serem realizadas futuramente. 

Assim, tendo vencido os trabalhos pautados a Presidente deu a reunião por encerrada às 13h00. A presente 

ata foi digitada por mim, Roberson Alberto Maciel, Secretário, em 4 (quatro) vias de igual teor, e lida na 

presença dos presentes foi encontrada adequada aos fatos do dia, após assinada seguirá para publicação, 

arquivo e providências cabíveis. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

Luciane Janaina Cardoso Romão Abelard Helbling Junior Roberson Alberto Maciel 
Conselho Fiscal do IPRESF Conselho Fiscal do IPRESF Conselho Fiscal do IPRESF 

 

  

   

   

 


