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ATA DA OITAVA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO 

EXERCÍCIO DE 2022, DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA 

EM 31 DE AGOSTO DE 2022. 

  
 
 
 
 

 

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois 

(2022), às dezesseis horas e trinta minutos (16h30), com as presenças do 

Presidente do Conselho Fiscal André Luiz Lemos de Oliveira e do membro Edna 

Rosi Tarláo, ausente o membro Nemércio Pacheco, reuniu-se, ordinariamente este 

Conselho, para as seguintes deliberações: 1) Leitura da ATA deste Conselho 

referente ao mês anterior (julho/2022). 2) Leitura das ATAs do Comitê de 

Investimentos referentes às aplicações financeiras indicadas pelo referido órgão e 

relativas ao mês de julho de 2022. 3) Balancete de Receitas e Despesas do Instituto, 

referente ao mês de julho de 2022. 4) Deliberação quanto ao pagamento de 

taxas de inscrição para certificação dos conselheiros e membros do Comitê 

de Investimentos do IPREM. Após análise pelo colegiado, houve as seguintes 

deliberações referentes aos assuntos da pauta, respectivamente: 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 
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de pendências a serem cumpridas, sendo, portanto, a referida ata aprovada por 

unanimidade. 2) Este Conselho tomou conhecimento das deliberações apresentadas 

na Ata da 8ª (oitava) reunião ordinária do Comitê de Investimentos, bem como da 4ª 

(quarta) reunião extraordinária, destacando-se a aplicação de R$ 15.000.000,00 

(quinze milhões de reais) em LETRAS FINANCEIRAS com prazo de vencimento 

em 2 anos e com remuneração IPCA + taxa indicativa no momento da 

operação, sendo o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para 

aplicação em Letras Financeiras de emissão do Banco Santander; R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para aplicação em Letras Financeiras de 

emissão do Banco Bradesco e;  R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para 

aplicação em Letras Financeiras de emissão do Banco Itaú com prazo de 

vencimento em 2 anos e com remuneração IPCA + taxa indicativa no momento da 

operação. Foi observado, ainda, que o valor recebido do COMPREV, referente à 

competência de junho de 2022, no total de no total de R$ 67.864,61 (sessenta e sete 

mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), os membros do 

Comitê de Investimentos, sempre respeitando-se a decisão final da Presidente do 

Instituto, deliberaram por aplicá-lo no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 

IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ n. 

11.060.913/0001-10), fundo de investimento já presente na Carteira de 

Investimentos do Instituto e que vem apresentando um melhor desempenho em 

relação aos demais fundos de investimento atrelados à conta corrente do Instituto 

que recebe os recursos do COMPREV; 3) Foi apresentado a todos o Balancete de 

Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, 

referente ao mês de JULHO DE 2022, BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 

29/07/2022,  o balancete da RECEITA de JULHO (01/07/2022 a 31/07/2022) e 

balancete da DESPESA de JULHO (01/07/2022 a 31/07/2022) 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 
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deliberação por este conselho. 4) Foi comunicada a todos os conselheiros a 

instauração de Procedimento Administrativo registrado sob o nº 4.204/2022, 

que contém a sugestão da Presidência para pagamento de taxas para 

realização de exame/avaliação para obtenção de certificação profissional de 

conselheiros (Conselho de Administração e Fiscal) e membros do Comitê de 

Investimentos do Instituto, podendo serem pagas até duas avaliações para 

cada um dos membros, tendo sido devidamente aprovada pelo Conselho de 

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

horário para a realização da 9ª (NONA) reunião ordinária do exercício de 2022, 

datada para o dia 28 de setembro 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 mim e pelo senhor Presidente. 

 
Fernandópolis, 31 de agosto de 2022. 

 
 

 
ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA 

Presidente do Conselho Fiscal 
 

 

EDNA ROSI TARLÁO 
Membro e Secretária do Conselho Fiscal 

 
 

AUSENTE 
NEMÉRCIO PACHECO 

Membro do Conselho Fiscal 

 

 


