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1 ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS 

	

2 	PREVIDÊNCIA - COFIS. 

	

3 	Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2015, às 8h30, na sede da Manaus Previdência, 

4 reuniram-se em reunião Ordinária os Conselheiros Raimundo Nonato de Oliveira 

	

5 	(Presidente do Cofis) e os membros Orlando Ferreira Cruz, Walber Moraes dos Reis, 

	

6 	Ivana Gomes Melo Martins e a secretária (em substituição) Cristiane Queiroz Araújo. 

7 Aberta a reunião pelo Diretor - Presidente da Manaus Previdência, Marcelo Magaldi 

	

8 	Alves, cumprimentando a todos os presentes, apresentou à senhora Ivana Gomes Melo 

	

9 	Martins, que integrará o referido Conselho como membro titular, desejando boa sorte na 

	

10 	sua respectiva função. Na sequência, passou a palavra ao Presidente do Conselho 

	

11 	Raimundo Nonato que brevemente, apresentou e deu boas vindas à nova conselheira 

	

12 	IVANA GOMES, que chega para agregar e contribuir para os trabalhos do Conselho. Em 

	

13 	seguida o, Presidente, senhor Raimundo Nonato, falou sobre a divisão dos trabalhos 

	

14 	entre os conselheiros como forma de agilizar as analises dos relatórios contábeis, 

	

15 	propondo a participação de cada um dos membros: Walber Reis, (despesas), Orlando 

	

16 	Cruz (receita), Paulo Rodrigues (ativo investimento), Ivana Melo (passivo) e Raimundo 

	

17 	Nonato (ativos). Passando ao assunto da Pauta: Item I - Balancete mês de Junho. Em 

	

18 	análise, o referido balancete apresentou algumas inconsistências: a) no relatório 

	

19 	contábil de despesa o Conselheiro Walber, identificou que a execução orçamentária está 

	

20 	apontado uma fonte extra, não se pode executar uma fonte que não têm saldo, observou 

	

21 	ainda, o aumento dos fornecedores e credores em curto prazo. A conselheira Ivana Melo, 

	

22 	destaca que todas as despesas têm que ser detalhada no sistema AFIM. O conselheiro 

	

93 	Raimundo Nonato, reforça mais uma vez, que as contas de consignações (passivos) estão 

24 com saldos incorretos devendo ser conciliadas e ajustadas no sistema contábil. O 

	

25 	conselheiro Orlando, ressalta a fonte de aluguel que deve ser revisada e atualizada nos 

	

26 	relatórios contábeis. Após a referida análise, os conselheiros recomendaram o Balancete 

	

27 	do mês de Junho de 2015, com as observações acima descritas. Nada mais havendo para 

	

28 	ser tratado, o Presidente agradeceu à presença de todos e declarou encerrada a reunião 

	

29 	às 10h30, da qual eu, Cristiane Queiroz Araújo, Secretária, redigi e lavrei a presente Ata, 

	

30 	que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal, infra mencionados. 

31 

32 
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33 	Raimundo Nonato de Oliveira ( Presidente do Conselho Fiscal) 

34 	Orlando Ferreira Cruz (Conselheiro/Membro) .. 
, 

35 	Walber Moraes dos Reis (Conselheiro/Membro). 	 11/ 
36 	Ivana Melo Martins (Conselheira/Membro) 

37 	Cristiane Queiroz Araújo (Secretária, em substituição) 	 
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