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 IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS 

CNPJ: 65.711.285/0001-14 

 

CONSELHO FISCAL 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO 

EXERCÍCIO DE 2022, DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA 

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022. 

  

Aos dois (02) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois 

(2022), às dezesseis horas (16h), com a presença do Presidente do Conselho Fiscal 

André Luiz Lemos de Oliveira e dos membros Nemércio Pacheco e Edna Rosi 

Tarláo, reuniu-se, virtualmente, este Conselho, ordinariamente, para as seguintes 

deliberações: 1) Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior 

(dezembro). 2) Leitura da ATA e análise das deliberações do Comitê de 

Investimentos referentes às aplicações financeiras indicadas pelo referido órgão e 

relativas ao mês de dezembro de 2021. 3) Balancete de Receitas e Despesas do 

Instituto, referente ao mês de dezembro de 2021. 4) Balanços Financeiro, 

Orçamentário e Patrimonial do exercício de 2021; Variações Patrimoniais, Dívida 

Flutuante, Dívida Fundada e Fluxo de Caixa do exercício de 2021. 1) Foi dispensada 

a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior, em razão de seus 

conselheiros já terem tomado conhecimento da mesma e constatado a inexistência 

de pendências a serem cumpridas, sendo, portanto, a referida ata aprovada por 

unanimidade. 2) Este Conselho tomou conhecimento das operações desenvolvidas 

pelo Comitê de Investimentos, após a realização da leitura da Ata da sua 12ª 

(décima segunda) reunião ordinária, observando-se que, na competência de 

dezembro de 2021, a Carteira de Investimentos do Instituto obteve um retorno de 

cerca de 1,06%, o equivalente ao valor de R$ 1.375.698,23 (um milhão, trezentos e 

setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos). No 

referido mês houve uma diminuição na volatilidade do mercado causada pela PEC 

dos Precatórios, que pelo fato de ter sido aprovada fez com que as incertezas do 

mercado diminuíssem, tanto para a curva de juros quanto para a bolsa. Com isso, o 
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Ibovespa conseguiu obter um desempenho positivo no mês, embora tenha 

registrado uma variação negativa de quase 12% em 2021. 3) Foi apresentado a 

todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de 

Fernandópolis, referente ao mês de dezembro de 2021, BOLETIM DE CAIXA Nº 

196 DO DIA 31/12/2021,  o balancete da RECEITA de dezembro (01/12/2021 a 

31/12/2021) e balancete da DESPESA de dezembro (01/12/2021 a 31/12/2021) do 

Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, que foi aprovado por 

unanimidade, ressaltando este Conselho que a aprovação acima mencionada não 

exclui a competência da Presidência e do Comitê de Investimentos para 

deliberações e discricionariedades quanto ao destino mensal das aplicações 

financeiras do IPREM e nem homologa e/ou ratifica a aplicação em fundos não 

submetidos à expressa deliberação por este conselho. 4) Após análise dos Balanços 

do exercício de 2021, os mesmos foram aprovados por unanimidade pelos membros 

deste Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e 

horário para a realização da 2ª (segunda) reunião ordinária do exercício de 2022 

(dia 23 de fevereiro de 2022, às 16h), que será realizada de maneira virtual, salvo 

determinação em contrário da Presidência, o Senhor Presidente do Conselho, após 

agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e solicitou a 

lavratura da ata. Eu, _____________________, Edna Rosi Tarláo, Secretária do 

Conselho Fiscal do IPREM, lavrei a presente ATA que, após ser lida e aprovada, 

segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião. 

 
Fernandópolis, 02 de fevereiro de 2022. 
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