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Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Piraprev - Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Piracaia 

 Aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2019, na sede do PIRAPREV - Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia, às 08h30min, reuniram-se os 
membros do Conselho Fiscal.   

Inicialmente, a manifestação do Sr. Osmar Giudice, Superintendente do PIRAPREV, 
colocou em pauta os tópicos: Apresentou o Decreto nº. 4.573 de 12 de Fevereiro de 2019 
que nomeou a Sra. Sueli Aparecida de Araújo em substituição à Sra. Joana Darch S. Costa 
para compor este Conselho Fiscal; Reforçou aos membros do conselho sobre a necessidade 
da escolha do novo presidente tendo em vista a saída do Sr. Alexandre Mendes Cunha e 
apresentou a justificativa de ausência da Sra. Ana Lúcia Léo Vieira da Silva, membro deste 
conselho. 

Após os tópicos expostos pelo Sr. Osmar Giudice, foi iniciada a reunião do conselho 
fiscal pelos seus membros, primeiramente para deliberarem sobre a eleição do novo 
presidente. Realizada a votação entre os pares, por unanimidade, ficou a Sra. Renata 
Suyama da Silva eleita nova presidente deste conselho fiscal. A prestação de contas 
referente ao mês de Janeiro de 2019 está sistematizada em forma de livros com documentos 
anexos, que dão suporte ao lançamento. 

Por ocasião da referida reunião de aferição das contas do PIRAPREV, foi detectado 
que nos registros financeiros houve o recolhimento dos juros e multa no valor de R$ 
22.542,21, a qual foi recolhida aos dias 22 e 23 de Janeiro de 2019 e posteriormente foi 
informado pelo Sr. Júlio que refere-se ao atraso no pagamento da contribuição 
previdenciária da competência do mês 12/2018. Informou também que não houve 
pagamento em atraso no mês de Janeiro.   

Foram analisados o Enquadramento dos Investimentos conforme determinação da 
Resolução do CMN nº 3.922/10, bem como dos Balancetes da Receita e Despesa, a Folha de 
Pagamento dos Aposentados e Pensionistas, e as despesas correntes empenhada, liquidada 
e paga pelo Instituto de Previdência. 

Quanto ao Enquadramento na Resolução do CMN nº 3.922/10, no mês de Janeiro de 
2019 houveram os seguintes novos investimentos: RENDA FIXA: Caixa Fi Brasil Idka Ipca 2a 
Tp Rf Lp (Ag 4952 C/C 00071001-2) no valor de R$ 210.061,43 - Itau Institucional Rf Pré Lp 
Fic Fi (C/C 02920-5) no valor de R$ 15.594,17 - Itau Institucional Rf Pré Lp Fic Fi (Aporte C/C 
08872-2) no valor de R$ 193.543,35 - Itau Institucional Alocação Dinâmica II (c/c 0882-2) no 
valor de R$ 90.191,59 - Itau Institucional Alocação Dinâmica II (c/c 08873-0) no valor de R$ 
18.661,83 - Itau Institucional Alocação Dinâmica II (c/c 12081-4) (NOVO) no valor de R$ 
119.000,00. RENDA VARIÁVEL: Itau Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo no valor de R$ 104.912,34 - 
Vinci Selection Equites Fi Em Ações no valor de R$ 334.686,20 - Vinci Capital Partners III Fip 
Multiestrategia II no valor de R$ 163.800,00, totalizando R$ 1.250.450,91 em investimentos. 
As variações negativas foram: Vinci Capital Partners III Fip Multiestrategia II no valor de (-)R$ 
19.135,79 - Kinea II Real Estate Equity Fi Imobiliário - Fii (Itaú) no valor de (-)R$ 3.525,35, 
resultando em um total de (-)R$ 22.661,14 em variação negativa (a ser lançada no balancete 
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de Fevereiro). Cabe ressaltar que o valor bruto dos investimentos foi de R$ 2.293.465,91 e 
após a dedução da variação negativa, o Rendimento Liquido dos investimentos permaneceu 
positiva em R$ 2.270.804,77.  

Confrontados os saldos das contas contábeis e dos Investimentos com os extratos 
bancários, atestou-se o saldo na contabilidade de R$75.246.521,32 e saldo no extrato de 
R$75.245.842,65. Foi assim, identificada a permanência da pendência de Dezembro entre o 
saldo contábil e o saldo em conta bancária, sendo que a diferença de R$ 678,67 (ainda não 
lançados na contabilidade) refere-se à retenção de ISS, sobre a Nota Fiscal Nº 110 CAT 
Engenharia e Construção conforme demonstração: 

As demais despesas permanecem em sua maioria as mesmas dos meses anteriores, 
com algumas duvidas, observações e sugestões quanto a despesas de viagem, notas fiscais 
de empenho e  regulamentação internas.  

Os Parcelamentos de débito da Prefeitura Municipal de Piracaia estão sendo 
recolhidos à conta própria, conforme Balancete disponibilizado. 

Posto isso, sem mais nada a tratar nesta reunião, a prestação de contas foi aprovada 
com ressalvas pelos presentes, que foram encaminhadas ao superintendente através do 
Ofício Conselho Fiscal nº 001/2019, protocolado no dia 12 de Março de 2019. 

Ata redigida por mim, Sra. Renata Suyama da Silva, e posteriormente lida aos demais 
que a assinaram. 

 

Membros do Conselho Fiscal Assinatura 

Ana Lúcia Léo Vieira da Silva  

Margareth Ap. Lucindo de Oliveira  

Renata Suyama da Silva  

Prescilla Bueno Pinheiro   

Sueli Aparecida de Araújo   

Valter Aparecido de Moraes  

 


