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Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às oito horas, no Auditório,
atendendo aos protocolos sanitários em relação a pandemia, em Reunião Ordinária,
reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal do FAPS: os Conselheiros Titulares
Aline Maria Pistorello, lisa Lucimara Bonezi e Oneide Nunes Maciel. Juntamente com os
Conselheiros Suplente Gilciane Célia, Jeferson da Costa Fontana e Fátima Raimunda
Deitos. Justificou a ausência José Luis Santa Catarina. A pauta apresentou os seguintes
itens: análise dos Balancetes e Caixas de março de 2020 a outubro de 2020, e assuntos
gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passado para o primeiro ponto
da pauta análise dos Balancetes e Caixa do mês de marco até outubro. Os Conselheiros
fizeram uma análise por amostragem dos documentos que foram considerados conformes. A
análise dos demonstrativos contábeis acumuladas do período de janeiro a outubro restou
constatada a utilização do resultado das aplicações financeiras, e parte do capital do fundo,
para pagamento dos benefícios, resultando em uma redução no saldo das disponibilidades
de R$ 68.580.870,60 (sessenta e oito milhões, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e setenta
reais e sessenta centavos). Os Conselheiros convidaram o Diretor Financeiro do FAPS,
Vinícius de Vargas Bacichetto, para esclarecer dúvidas referente as aplicações financeiras.
O Diretor fez uma explanação geral sobre as aplicações financeiras realizados pelo FAPS,
bem como as regras de investimentos e desinvestimentos constante na Política de
Investimentos, estrutura que controla e gerência os investimentos, tais como, Comité de
Investimentos, Asssessoria Financeira, Secretaria da Previdência Social. Também expôs
sobre as variáveis que impactaram nos rendimentos, e que existem medidas em estudo para
melhorar a rentabilidade da carteira do FAPS. Solicitamos informações sobre o andamento
da implantação da Ordem Cronológica de Pagamento. Recomendamos que haja
uniformização na descrição do empenho, pedido de compra e notas fiscais de acordo com o
objeto do contrato número 080/2017 (oitenta barra dois mil e dezessete). Também,
sugerimos, verificar a incidência ou não de tributação deste contrato e requisitamos o
processo 1397/16 (um mil trezentos e noventa e sete barra dezesseis) para próxima reunião.
Reforçamos a soliciticação do processo 404/2019 (quatrocentos e quatro barra dois mil e
dezenove) com a manifestação referente ao Relatório de Inspeção 08/2019 (oito barra dois
mil e dezenove) do Controle Interno para que seja encaminhado ao Conselho após a
conclusão do mesmo. Recomendamos que seja observada a data de vencimento das notas
fiscais para o seu respectivo pagamento que possa ocorrer na data ou posterior e nunca
antes do vencimento. Dando continuidade a reunião passou-se ao próximo ponto da pauta.
E, nos assuntos gerais, não foram apresentados quaisquer questionamentos, encerrando-
ce a reunião. Nado mais havendo a relatar eu, Aline Maria Pistorello, encerro a pn^eente^ ata

que será assinada por mim e pelos demais presentes. /D*iir\/
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