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ATA DO CONSELHOFISCAL EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA realizada no dia dezenove de maio de dois mil
e vinte e um. Estiveram presentes: Débora Helen F F Fiocco, Rosemeire Marques R. Archangelo e Luiz

Antonio Seraphim. Falta com justificativa do conselheiro Luis Henrique da Silva.Presente também o Sr
Lineu Vianna.A presidente Rose Meire inicia a reunião informando sobre a necessidade da análise do
balancete referente ao mês de Janeiro de 2021. Lineu coloca sobre a queda da Bolsa de Valores. Tal queda
aconteceu devido a pandemia e da segunda onda da Corona Virus a qual se deu com a queda na Europa,

afetando o país. Informa que a Credi Mercado recomenda aplicar na Bolsa, uma porcentagem de 10% do
patrimônio. Informa que o IPRC está aplicando 4%. ACELIC provocou a queda de juros - de 2% para 3.5%.
Lineu coloca que em 5% será a perspectiva. Em relação a análise do balancete referente a janeiro/2021
tivemos como receita: R$ 3.644.466,59, Receita Extra R$ 460.828,17, Despesas R$ 2.905.411,49 e
Despesas Extras R$773.711,63, totalizando como Total de Despesas: R$ 4.105.294,76 e Totalizando as
Despesas em :R$3.679.123,12. Entre Despesas e Receitas - Totalizou-se
426.171,64.Referente ao saldo anterior era de R$359.9814.153,48 e de Janeiro/2021 é de
R$359.359.759,75, Totalizando um saldo Positivo de R$ 621.393,73. Quanto aos investimentos , tivemos
prejuízo entre renda fixa R$- 409.445,28 e Variável R$-613.353,66, totalizando um prejuízo nos
investimentos de R$1.026.798,94 - sendo justificado conforme mencionado.Portanto, referente ao
Balancete de Janeiro/2021 ,o CF indica para a aprovação com ressalvas devido às perdas nos
investimentos referentes ao mês de janeiro. Em resumo: total acumulado nos investimentos deste
institutototalizava-se em dez/20R$ 359.981.153,48e devido as perdas ocorridas nos

investimentos este total foi impactado negativamente no total deR$ 621.393,73. Deste modo o
valor total dos investimentos deste instituto finalizou o mês de janeiro de 2021 com saldo de:R$
359.359.759,75.Assim, deu-se encerrada a reuniäo. Eu, Débora Helen Ferri Fais Fiocco lavrei a
presente ata que após lida e aprovgdąseráassinadapot aim e pelos emais presentes.
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