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1 ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS 

	

2 	PREVIDÊNCIA - COFIS. 

	

3 	Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2015, às 8h30, na sede da Manaus 

4 Previdência, reuniram-se em la (primeira) convocação os Conselheiros Raimundo 

	

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

	

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

	

7 	Cláudia da Costa Feijão. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Fiscal, Raimundo 

8 Nonato de Oliveira, cumprimentou aos demais presentes, e, na sequência passou-se a 

	

9 	leitura da ordem do dia: Balancete do mês de Agosto de 2015.  De início o Presidente, 

	

10 	explicou o modelo elaborado por ele para análise dos balancetes mensais, sendo uma 

	

11 	forma de identificação mais completa das contas da Instituição. Dando continuidade 

	

12 	passou-se a análise do balancete e demais peças contábeis, em análise foram observadas 

13 algumas inconsistências como: a) as variações apresentaram um resultado bem 

	

14 	expressivo, o ativo reduziu, assim, como o passivo; b) as aplicações tiveram reduções; c) 

15 os saldos das consignações continuam com saldos incorretos 

	

16 	(IPRJ/IRRF/SINDICATOS/MANAUSMED e ISS) devendo ser conciliadas e ajustadas no 

	

17 	sistema contábil. Ainda, observar o cálculo e a contabilização da depreciação, que deve 

	

18 	ser mensal. Quanto aos investimentos o ideal seria que o relatório fosse apresentado 

	

19 	através de planilhas, para que se possa ter uma 'Tisão melhor do histórico dos 

	

20 	investimentos. Após a referida análise do Balancete os Conselheiros recomendaram as 

	

21 	contas do mês de Agosto com as resalvas acima citadas, que segue para apreciação do 

	

22- 	Conselho Municipal de Previdência - CMP. Nada mais havendo para ser tratado, o 

	

23 	Presidente agradeceu à presença de todos e declarou encerrada a reunião às 9h30, da 

	

24 	qual eu, Cláudia da Costa Feijão, Secretária, redigi e lavrei a presente Ata, que assino com 

	

25 	os Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal, infra mencionados. 

	

26 	Raimundo Nonato de Oliveira (Presidente do Conselho Fiscal) 	 

	

27 	Orlando Ferreira Cruz (Conselheiro/Membro) 	 

	

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

	

29 	Paulo Rodrigues de Souza (Conselheiro/Membro) 

	

30 	Ivana Gomes Melo Martins (Conselheira/Membro) 	 

31 	Cláudia da Costa Feijão (Secretária) 	  
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