
                                                                                                                                                          

ATA Nº 005/2023 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ao 1° (primeiro) dia do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três)
reuniu-se  extraordinariamente,  de  modo  presencial,  o  Conselho  Fiscal  do
Instituto  de Previdência do Município  de Cachoeiro de Itapemirim, instituído
pelo Decreto n° 30.794, de 03/08/2021, alterado pelo Decreto n° 32.089, de
05/08/2022,  conforme Lei  Municipal  n° 6.910, de 20 de dezembro de 2013,
alterado pela Lei n° 7.700, de 26 de junho de 2019 e pela Lei 7.852 de 18 de
junho de 2020, com a presença dos seguintes conselheiros: Antônio Henrique
Martinelli  Vidal, Raphaela Stein Mauro, Luciane Maria Ceccon, Lúcia Helena
Gomes  da  Silva,  Gracivone  Colli,  Danielly  Brandão  Távora,  Jackson  Jose
Ceccon, Cláudia Prucoli  Massini,  Rosa de Lima Cansoli  Hemerly e Gustavo
Carvalho Lins, com início da reunião às 13h30min, tendo como pauta: Análise
da Prestação de Contas Mensal – PCM do Mês de Dezembro/2022, conforme
documentação  constante  no  processo  n°  14101/2022.  Foi  iniciada  a
apresentação  da  Prestação  de  Contas  Mensal  –  PCM  do  Mês  de
Dezembro/2022  pela  Conselheira  Luciane  Maria  Ceccon.  Foi  realizada  a
apresentação do demonstrativo das contas de investimento e seus respectivos
saldos, com base nos extratos do período. O saldo das contas de investimento
da Caixa Econômica fechou com valor de R$ 115.236.014,05 (cento e quinze
milhões e duzentos e trinta e seis mil e quatorze reais e cinco centavos) tendo
o valor de R$ 182.108,79 (cento e oitenta e dois mil  e cento e oito reais e
setenta e nove centavos) de rendimento no período. O saldo das contas de
investimento do Banco do Brasil fechou o mês com valor de R$ 154.021.130,32
(cento e cinquenta e quatro milhões e vinte e um mil e cento e trinta reais e
trinta e dois centavos) e com rentabilidade de R$ 716.167,70 (setecentos e
dezesseis mil e cento e sessenta e sete reais e setenta centavos) no período.
O saldo das contas de investimento do Banestes fechou o mês com valor de
R$ 37.697.878,29 (trinta e sete milhões e seiscentos e noventa e sete mil e
oitocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) e rentabilidade de R$
54.704,49 (cinquenta e quatro mil  e setecentos e quatro reais e quarenta e
nove centavos) no período. A conta do Sicredi fechou o mês com saldo de R$
991.354,89 (novecentos e noventa e um mil e trezentos e cinquenta e quatro
reais  e  oitenta  e  nove  centavos)  e  rentabilidade  R$  10.824,10  (dez  mil  e
oitocentos e vinte e quatro reais e dez centavos). A conta de investimento da
XP Investimentos fechou o mês com valor de R$ 32.738.516,99 (trinta e dois
milhões  e  setecentos  e  trinta  e  oito  mil  e  quinhentos  e  dezesseis  reais  e
noventa  e  nove  centavos)  e  a  rentabilidade  no  mês  fechou  com  a
desvalorização de cotas de -R$ 677.098,31 (seiscentos e setenta e sete mil e
noventa e oito reais e trinta e um centavos). A conta de investimento do Banco
Safra  fechou  o  mês  com  valor  de  R$  4.430.606,80  (quatro  milhões  e
quatrocentos  e  trinta  mil  e  seiscentos  e  seis  reais  e  oitenta  centavos)  e
rentabilidade de R$ 49.226,33 (quarenta e nove mil e duzentos e vinte e seis
reais e trinta e três centavos) no período. O saldo bancário total das aplicações
financeiras foi de R$ 345.115.501,34 (trezentos e quarenta e cinco milhões e
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cento e quinze mil  e quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos),  no
período. O total de rentabilidade no período foi de R$ 1.035.705,13 (um milhão
e  trinta  e  cinco  mil  e  setecentos  e  cinco  reais  e  treze  centavos).  A
desvalorização de cotas dos investimentos foi  no valor de -R$ 1.850.365,26
(um milhão e oitocentos e cinquenta mil e trezentos e sessenta e cinco reais e
vinte e seis centavos) no Mês de dezembro/2022. No total  geral no ano de
rentabilidade  das  aplicações  financeiras,  no  período  de  janeiro/2022  a
dezembro/2022 foi de R$ 47.725.393,83 (quarenta e sete milhões e setecentos
e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).
O saldo de aplicações financeiras, já incluindo os aportes, em Dezembro/2022
foi  de  R$  345.115.501,34 (trezentos  e  quarenta  e  cinco milhões e  cento  e
quinze mil e quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos). O saldo total das
aplicações financeiras referentes aos aportes no mês de dezembro/2022 foi de
R$ 120.636.781,41 (cento e vinte milhões e seiscentos e trinta e seis mil  e
setecentos  e  oitenta  e  um reais  e  quarenta  e  um centavos).  O  saldo  das
contas-correntes ao final do mês de dezembro/2022 foi  de R$ 1.066.594,34
(um milhão e sessenta e seis mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta
e quatro centavos). Passou-se à análise da receita arrecadada pelo Instituto. A
receita  total  arrecadada  no  mês  foi  de  R$  9.431.166,00  (nove  milhões  e
quatrocentos  e  trinta  e  um mil  e  cento  e  sessenta  e  seis  reais),  incluindo
aportes, parcelamento, aluguéis, contribuições, entre outras receitas. Passou-
se a análise das despesas. O total geral de pagamentos foi no valor de R$
7.087.094,88 (sete milhões e oitenta e sete mil  e noventa e quatro reais  e
oitenta e oito centavos), incluindo despesas com folha de pagamento de ativos
e inativos, despesas da taxa de administração, consignação em pagamento e
demais  despesas.  Posta  em  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade  dos
Conselheiros  presentes  a  Prestação  de  Contas  Mensal  -  PCM do  mês  de
dezembro/2022. Foi  recebido  o  processo  n°  9362/2023,  que  trata  sobre  o
encaminhamento  de  arquivos  da  PCA  –  Prestação  de  Contas  Anual  e
solicitação de elaboração do PARFIS - Parecer Conclusivo do Conselho Fiscal,
para envio até o dia 20/03/2023. Após ciência dos Conselheiros, o presente
processo foi encaminhado para arquivamento. A presente reunião foi encerrada
às 15h10min.

 Antônio Henrique Martinelli Vidal
Presidente do Conselho Fiscal

Raphaela Stein Mauro
Secretária do Conselho Fiscal

Cláudia Prucoli Massini 
Membro do Conselho Fiscal
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Danielly Brandão Távora
Membro do Conselho Fiscal

Gracivone Colli
Membro do Conselho Fiscal

Gustavo Carvalho Lins 
Membro do Conselho Fiscal

Jackson Jose Ceccon
Membro do Conselho Fiscal

Lúcia Helena Gomes da Silva
Membro do Conselho Fiscal

Luciane Maria Ceccon
Membro do Conselho Fiscal

Rosa de Lima Cansoli Hemerly
Membro do Conselho Fiscal 
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