
ATA DA REUNIAO ORDINARIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E 

CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOAO 

RAMALHO/SP.

Ao decimo nono dia do mes de inaio de dois mil e vinte dois (19/05/2022), 
as nove boras (09:00 hrs.) nas dependencias da Camara Municipal desta 

cidade de Joao Ramalho/SP, situado na Rua Benedito Soares Marcondes, n. 
300, Centro, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da 

Previdencia Social Municipal de Joao Ramalho/SP, Sr. Deocize Alves 

Ribeiro, Sr. Diego da Silva Ramos, e Sr. Edvaldo Pinto da Fonseca. 
Membros do Conselho Deliberativo Sra. Mieko Maria Jose Takahara, Sr. 
Alessandro Rodrigues, Sr. Maicon Fernandes Ribeiro e, Sra. Eliza Mara de 

Freitas Braz, ausente o Sr. Sergio Roberto Vanzella, por problemas de saude. 
Conforme previa convocagao feita pelo Presidente Aparecido Alves Ribeiro, 
obedecendo ainda todas as normas sanitarias de preven^ao ao novo 

coronavirus, foi aberto os trabalhos. Analisando o balancete mensal de 

receita e despesa referente ao mes de mar90 de dois mil e vinte dois 

verificou-se o seguinte resultado: BALANCO MARCO DE 2022: 
compreendendo a receita mensal de contribuigao de pessoal ativo, encargos 

patronais previdenciarios, ganhos com juros de aplicaQao financeira e outros 

o montante foi de R$ 839.866.97 (oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos 

e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos). Despesas com pessoal 
inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de R$ 391.814.99 

(trezentos e noventa e urn mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e nove 

centavos), observando-se no mes de Janeiro urn superavit de R$ 448.051.98 

(quatrocentos). Quanto aos demais resultados contabeis, observou-se ainda: 
depositos junto ao Banco do Brasil S/A, agencia de Joao Ramalho na conta 

corrente de n.° 00082-5 valor de R$ 11.514.037.46 (onze milhoes^ 

quinbentos e quatorze mil, trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), em 

aplicagoes titulos do governo, junto a Caixa Economica Federal e/h
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aplica9oes em fundo de investiinento o valor de R$ 6.480.687.30 (seis 

milhoes, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta 

centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplica^ao em fundo de 

investimento o valor de R$ 3.730.677.10 (tres milhoes, setecentos e trinta 

mil, seiscentos esetenta e sete reais e dez centavos), junto ao Banco Finaxis 

S/A em aplica^ao em fundo de investimento o valor de R$ 76.292.60 ( 
setenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), junto 

ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplica^ao em fundo de 

investimento o valor de R$ 827.971.74 (oitocentos e vinte e sete mil, 
novecentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), e junto ao Banco 

Dyacoval S/A R$ 467.918.13 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos 

e dezoito reais e treze centavos) totalizando um montante no valor de R$ 

23.097.584.33 (vinte e tres milhoes, noventa e sete mil, quinhentos e oitenta 

e quatro reais e trinta e tres centavos). BALANCO ABRIL PE 2022: 

compreendendo a receita mensal de contribuigao de pessoal ativo, encargos 

patronais previdenciarios, ganhos com juros de aplicagao financeira e outros 

o montante foi de R$ 167.112.63 (cento e sessenta e sete mil, cento e doze 

reais e sessenta e tres centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, 
e despesas administrativas foram de R$ 286.063.69 (duzentos e oitenta e 

seis mil, sessenta e tres reais e sessenta e nove centavos), observando-se no 

mes de fevereiro um deficit de R$ 118.951.06 (cento e dezoito mil, 
novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos). Quanto aos demais 

resultados contabeis, observeu-se ainda: em depositos junto ao Banco do 

Brasil S/A, agencia de Joao Ramalho na conta corrente de n.° 00082-5 valor 

de R$ 11.540.390.54 (onze milhoes quinhentos e quarenta mil, trezentos e 

noventa reais e cinquenta e quatro centavos), em aplicagoes titulos do 

governo, junto a Caixa Economica Federal em aplica^oes em fundo de 

investimento o valor R$ 6.470.724.98 (seis milhoes, quatrocentos e setenta 

mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), junto ao 

Banco Bradesco S/A em aplica^ao em fundo de investimento o valor de R$ 

3.651.013.74 (tres milhoes, seiscentos e cinquenta e um mil, treze reais e 

setenta e quatro centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicagao em 

fundo de investimento o valor de R$ 76.091.70 (setenta e seis mil, noventa 

e um reais esetenta centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM 

Ltda em aplica^ao em fundo de investimento o valor de R$ 834. 777.96 

(oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa 

seis centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A R$ 419.683.34 (quatrocentos
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e dezenove mil, seiscentos e oitenta e tres reais e trinta e quatro centavos), 
totalizando o montante no valor de R$ 22.992.682.26 (vinte e dois milhoes, 
novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e 

dois centavos). Sendo que tudo foi achado conforme e aprovado pelos 

Membros do Conselho Fiscal, e Membros do Conselho Deliberative da 

Previdencia Social Municipal de Joao Ramalho/SP. Nada mais havendo a ser
tratado, o Sr. Presidente, agradecendo a presen^a de todos deu por encerrada 

a reuniao, da qual eu Diego da Silva Ramos lavrei a presente ata, que depois 

de lida e achada conf( e vai assinada por mim e pelos demais Conselheiros
presenteS.
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MIEKO MARIA JOSt TAKAHARADIEGO DA SILVA RAMOS

TLIZAjfolARADE FREITAS BRAZDEOCIZE ALVES RIBEIRO

iDRIGUESALESSAND!EDVALDO PINTO DA FONSECA

MAICON FERNANDES RIBEIRO
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