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1 	ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS 

	

2 	PREVIDÊNCIA - COFIS. 

3 Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2015, às 8h30, na sede da Manaus 

	

4 	Previdência, reuniram-se em reunião extraordinária os Conselheiros Raimundo Nonato 

	

5 	de Oliveira (Presidente do Cofis) e os membros Orlando Ferreira Cruz, Walber Moraes 

	

6 	dos Reis, Paulo Rodrigues de Souza, Ivana Gomes Melo Martins e a secretária Cláudia da 

	

7 	Costa Feijão. O Presidente do Conselho Fiscal Raimundo Nonato de Oliveira, deu aberta a, 

	

8 	reunião saudando todos os demais conselheiros presentes. Dando continuidade passou- 

	

9 	se a leitura da ordem do dia, com a seguinte pauta: Item I - Leitura da Ata da reunião  

	

10 	anterior:  Lida a ata, recepcionada e firmada por todos os conselheiros, aprovaram por 

	

11 	unanimidade de votos e, em seguida assinada por todos. Item II - Balancete do mês de  

	

12 	setembro de 2015.  Quanto à análise do referido balancete e demais peças contábeis e 

	

13 	orçamentárias, o Presidente solicitou dos demais conselheiros que cada um analisasse 

	

14 	sua parte como ficou definido em reunião anterior. Em análise, o referido balancete 

	

15 	apresentou algumas inconsistências como: a) inconsistência geral, os grupos não batem 

	

16 	na soma das analíticas, diferença de R$ 510,39(quinhentos e dez reais e trinta e nove 

	

17 	centavos) não corresponde ao valor do sintético (grupo ativo e passivo); b) a 

	

18 	contribuição do FGTS não está contabilizada no mês de setembro, apresentado o valor 

19 zerado, observa-se que no mês de agosto foram lançados dois valores da referida 

	

20 	contribuição, devendo ser ajustada no sistema. Após a referida análise, os conselheiros 

	

21 	recomendaram as contas do mês de setembro de 2015, com as ressalvas acima descritas, 

	

22 	que segue para apreciação do Conselho Municipal de Previdência. Nada mais havendo 

	

23 	para ser tratado, o Presidente agradeceu à presença de todos e declarou encerrada a 

	

24 	reunião às 10h30, da qual eu, Cláudia da Costa Feijão, Secretária, redigi e lavrei a 

	

25 	presente Ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal, infra 

26 mencionados. 

	

27 	Raimundo Nonato de Oliveira (Presidente do Conselho Fiscal) 

	

28 	Orlando Ferreira Cruz (Conselheiro/Membro) 	 

	

29 	Walber Moraes dos Reis (Conselheiro/Membro).........  

	

30 	Paulo Rodrigues de Souza (Conselheiro/Membro) 	 

	

31 	Ivana Gomes Melo Martins ( Conselheira/Membro)  11  

	

32 	Cláudia da Costa Feijão (Secretária) 
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