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Ata de reunião do Conselho Fiscal da FECAM – 20 de abril de 2022 

 

Pautas da reunião:  

1. Inicialmente, apresentação do Financeiro/RH sobre o relatório financeiro da FECAM 

do 1° trimestre de 2022. Foi destacado que houve um crescimento no saldo total das 

contas, em que dezembro/2021 era de R$ 103.264,54 e em março/2022 passou a ser 

R$ 261.656,88. Já o investimento da FECAM em dezembro/2021 era de R$ 

827.796,40 e março/2022 aumentou para R$ 953.271,47. A receita da FECAM em 

março/2022 é de R$ 1.487.205,82 e neste total são considerados todas suas 

contribuições, rendimentos de aplicação e apoio financeiro/patrocínio/aluguel. Entre 

outros pontos, vale destacar também que foi realizado o levantamento dos municípios 

que possuem contribuições a receber e o valor é de R$ 208.163,37 (exceto Criciúma e 

Pescaria Brava que o valor é de R$ 148.343,01). O valor imobilizado é de R$ 

6.218.574,29 e despesas é de R$ 1.473.606,43. Portanto, o resultado do 1° trimestre 

de 2022 teve um aumento em relação a fevereiro/2022 e o valor atual é de R$ 

76.847,62; 

2.  Definição do calendário de reuniões do Conselho Fiscal para 2022, foi definido as 

seguintes datas: 20/07/2022 - 19/10/2022 - 18/01/2023 

3. Durante a reunião foi feita a Eleição do Coordenador do Conselho Fiscal (Art. 30, §3°), 

e foi eleito o Vanderlei Canci, Conselheiro Fiscal Titular e Prefeito de Irani – AMAUC; 

4. Por fim, foi tratado alguns assuntos gerais e primeiramente foi sugerido trazer nas 

próximas reuniões alguns relatórios dos consultores da FECAM para mostrar os 

trabalhos que estão sendo realizado e se estão todos apresentando os seus devidos 

relatórios por questões de prestação de contas. Segundamente, fazer um levantamento 

dos impostos per capita no Estado de SC e para finalizar também foi sugerido que no 

site da FECAM seja divulgado as ações feitas pelos Municípios Catarinense para 

valorização dos municípios.  

 
 

 
JORGE LUIZ KOCH 

Prefeito de Orleans 
Presidente da FECAM 

 
SISI BLIND 

Diretora Executiva  
FECAM 
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Anexo: Lista de Presenças – participação na reunião do Conselho Fiscal da 

FECAM – 20 de abril de 2022 

 
 

Nome Cargo Município/Entidade Formato 

Agnaldo Filippi Conselheiro Fiscal  Pedras Grandes Virtual  

Sisi Blind Diretora Executiva FECAM Presencial 

Vanderlei Canci Conselheiro Fiscal  Irani Virtual 

José Constante Tesoureiro Agrolândia Presencial 

Kelly Ribeiro Analista Financeiro FECAM Presencial 

Vínicios Eduardo Assistente Financeiro FECAM Presencial 

Kariduana Justen Auxiliar Junior FECAM Presencial 
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