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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (27/07/2022), às 10h30 (dez horas), 

às dependências do IPRESF, na Rua Barão do Rio Branco nº 377 – 3º piso, sala 303, Centro, São Francisco do 

Sul, SC, em conformidade com o calendário de reuniões ordinárias desse Conselho, reuniram-se os 

servidores membros efetivos do Conselho Fiscal do IPRESF: Luciane Janaina Cardoso Romão e Roberson 

Alberto Maciel, ausente o conselheiro Abelard Helbling Junior. Servidores efetivos, membros efetivos do 

Conselho Fiscal, nomeados pela Portaria nº 17.771, de 16 de fevereiro de 2022. Após quinze minutos o 

Conselheiro Abelard conseguiu contato por vídeo chamada de forma que foi possível instalar os trabalhos. 

Os trabalhos iniciaram com a leitura do ofício nº 136/2022, de 22 de julho de 2022 do Diretor Presidente 

do IPRESF direcionado ao Prefeito Municipal e à Presidente do Conselho Fiscal em atendimento e 

resposta ao ofício do Conselho Fiscal nº 010/2022, no qual solicitavam-se cópias de documentos. Em 

resumo o Diretor Presidente informa que não será possível fornecer as cópias solicitadas por questões de 

economia de papel, impressão, tempo e escassez de mão-de-obra, deixando disponível parte dos 

documentos desde já ao Conselho para que consulte e tire as dúvidas. Os demais documentos estariam 

disponíveis somente em tempo futuro. Em particular os documentos relativos aos empenhos, que estariam 

disponíveis somente após o dia 03 de agosto de 2022, não havendo alternativas ao Conselho, senão 

aguardar. Enfatizou, o Diretor Presidente do IPRESF, em seu ofício, que os procedimentos de 

investimento do IPRESF estão sendo tomando de acordo com as normas estipuladas nas portarias da 

Secretaria da Previdência e que os fundos estão “rigorosamente enquadrados pelos regulamentos da 

Política de Investimento aprovada no final de cada ano e regulamentado nos artigos correspondentes aos 

seguimentos estabelecidos na Portaria da SPREV”. Pedindo compreensão do Conselho no sentido de 

haver maior fluidez nos trabalhos, alegando que todos os procedimentos estão amparado/enquadrados em 

lei e normas legais. Que estão pendentes de análise os meses de dezembro de 2021, março, abril, maio e 

junho de 2022; Que os conselheiros recebem os relatórios e demonstrativos por correio eletrônico e que o 

objetivo é que o conselheiros compareçam à reunião mensal com seu posicionamento de dúvida, 

questionamento, tornando a reunião “menos morosa e produtiva”. Os conselheiros, manifestaram-se 

quanto ao ofício, no sentido de que não se é possível aceitar que pessoa externa ao Conselho venha a 

interferir na forma de trabalho desse colegiado, principalmente sendo este o representante direto da 

unidade fiscalizada. Os conselheiros trabalham com afinco e fazem o possível para exercer suas 

atribuições com dedicação independente do esforço e do tempo que demandam para tanto. Não é 

agradável nem prazeroso o exercício da análise e da fiscalização, não permaneceriam em reunião e em 

análises se não fosse necessário. Mas, em consideração ao pedido do Diretor Presidente, farão o possível 

para tornar a reunião ainda mais fluída e célere. E sempre que possível realizarão a reunião em sala da 
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Prefeitura Municipal, afim de não utilizar a estrutura do IPRESF. Exceto, nos casos em que seja 

indispensável a análise de documentação in loco. Com relação aos procedimentos estarem enquadrados e 

amparados em normas legais, o papel do Conselho Fiscal, como o próprio nome diz, é fiscalizar. Logo, 

seus membros não se absterão de fazê-lo com zelo e capricho, em respeito ao IPRESF, que não pertence a 

um ou dois servidores, mas à coletividade de servidores do município. Espera-se que o esforço seja 

valorizado e não o contrário. Já relação às análises do mês de dezembro de 2021, não novidade para 

nenhuma das partes o embrolho que se tornou essa competência pela ausência da retroatividade da 

portaria de nomeação do conselheiro suplente. Já com relação às demais competências, estamos 

justamente tratando delas, e diga-se de passagem, não obtivemos as respostas pleiteadas. Assim como, da 

última vez que foram solicitadas informações, estas foram prestadas com mais de quarenta dias de atraso. 

Foi Recebido e lido também o ofício 137/2022, datado de 22 de julho de 2022 contendo a “Prestação de 

Contas de 2021” da Diretoria do IPRESF. Também o Ofício nº 142/2022, datado de 26 de julho de 2022, 

entregue pelo Diretor Presidente do IPRESF, durante a realização desta reunião, para responder acerca dos 

questionamentos relacionados ao controle mencionado na Portaria nº 746, do então Ministério da 

Previdência Social que trata da Cobertura do Déficit Atuarial dos RPPS. Que será analisado na próxima 

reunião. Foram disponibilizados ainda os processos de Licitação Dispensável nº 001/2022 Contratação de 

Empresa Especializada para Fornecimento e Instalação de Divisória Padrão Eucatex; e o Processo de 

Licitação Dispensável nº 006/2022 para Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de 

Seguro Veicular para Cobertura do Veículo Oficial Chevrolet Spin 1.8 (Viatura IPRESF). Ambos 

processos serão analisados na próxima reunião. Nada mais havendo para o dia, a Presidente, Sra. Luciane 

Janaína, deu por encerrado os trabalhos do dia, às 12h10. Assim, eu Roberson Alberto Maciel, digitei a 

presente ata, que após impressa será lida e assinada pelos presentes, seguindo para providências em quatro 

vias de igual teor. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

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

 

  

   

   

 


