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Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta
minutos, 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 novembro e dezembro
de 2020, Parecer sobre contas referente ao período 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 dos meses de novembro e dezembro de 2020. Os Conselheiros
fizeram uma análise por amostragem dos documentos que foram considerados conformes. A
análise dos demonstrativos contábeis de dezembro, restou constatada a não utilização do
resultado das aplicações financeiras, provavelmente devido à antecipação do pagamento em
dezembro/2020 (dois mil e vinte) da contribuição sobre as férias de janeiro/2021 (dois mil e
vinte e um), para pagamento dos benefícios. Sugerimos que a inscrição em dívida ativa na
conta "Títulos TCE/RS" devem ser inscritos a partir do Demostrativo de Acompanhamento
de Certidões observando o rateio entre Saúde e FAPS, atentar ao processo TCERS 08125-
0200/12-7. Sugerimos que nos documentos internos, por exemplo, planilhas, textos, gráficos
etc que compõem o Caixa do FAPS conste a data, assinatura e carimbo do responsável
pelas informações. Solicitamos que junto aos Caixas do mês conste uma planilha que
demostre o fechamento dos saldos dos extratos do banco das aplicações financeiras e as
contas contábeis respectivas. Dando continuidade a reunião passou-se ao próximo ponto da
pauta. E, nos assuntos gerais, não foram apresentados quaisquer questionamento
encerrando-se a reunião. Nada mais havendo a relatar eu, Aline Maria Pistorello, encerre
presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes^_/M|Yv.
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