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ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 

DO CONSELHO FISCAL DO PREVINIL 

 

 

Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2020, às 9:00h, conforme determinação do decreto 4.592 

de 13 de abril  de 2020 em seu artigo 4. Com a  ultima  composição dos conselheiros do PRE-

VINIL, nomeados através do Decreto nº 4.445/2019, publicado no jornal A Voz dos Municípios 

Fluminenses, edição do dia 26 de julho do ano 2019, em atendimento a convocação do presiden-

te do Conselho Fiscal do PREVINIL, a reunião do Conselho fiscal foi feita através do aplicativo 

de Whatsapp no qual existe um grupo formado por todos os conselheiros do Conselho Fiscal. Os 

seguintes conselheiros, senhor Marcos Paulo Silva de Sousa, Senhor Jaime Herculano da Silva  e 

o senhor Luiz Paulo Ribeiro Monteiro  deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do Re-

latório de Gestão Previdenciária  do mês de fevereiro de 2020; 2) Regimento Interno do Conse-

lho Fiscal do PREVINIL; 3)Assuntos gerais. O Relatório de Gestão do mês de fevereiro de 2020 

e o Regimento Interno do Conselho fiscal foram encaminhados a todos os membros do conselho 

no dia 07 de abril para análise prévia. Iniciando a reunião o Presidente do Conselho perguntou 

aos membros se havia alguma dúvida referente aos Relatórios de Gestão de fevereiro de 2020, o 

Regimento Interno do conselho e demais assuntos. Os Conselheiros analisaram e constataram 

que todos os saldos contábeis estão em conformidade, conforme a declaração de conformidade 

da Controladora do PREVINIL, constante no supramencionado relatório de Gestão e que não há 

duvidas quando ao Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados, fica aprovada por unanimidade a prestação de contas relativa à competência de 

fevereiro de 2020 e aprovado o Regimento Interno do Conselho Fiscal do PREVINIL. Todos os 

itens da pauta foram abordados e, após esclarecimentos, foi franqueada a palavra aos membros 

do Conselho Fiscal. Como não houve manifestação o Senhor Presidente deu por encerrada a reu-

nião, e eu, Jaime Herculano da Silva, lavrei a presente Ata que foi encaminhada a todos os mem-

bros para posterior envio ao PREVINIL através do email corporativo. 
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