
 

Excerto da Ata da décima terceira sessão do exercício de dois mil e vinte e um do 
Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), realizada no dia vinte e cinco de 
março de dois mil e vinte e um, às nove horas, por meio de vídeo conferência (Microsoft 
Teams), em função do Decreto Legislativo 6, de 18/3/2020, que reconheceu, 
nacionalmente, estado de calamidade pública, em consequência do Novo Coronavírus 
(COVID-19), classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Participaram da reunião o Senhor Presidente, Valdir Pietrobon e os Senhores Conselheiros 
Carlos Henrique Menezes Sobral, Edgar Segato Neto, Fábio Salustino Mesquita de Faria, 
Onyx Dornelles Lorenzoni, Valeir Ertle e Vanessa Rahal Canado. Participaram também a 
Diretora da Assessoria Técnica, Andréa Rodrigues de Andrade Lima, a Chefe da 
Secretaria, Nelma Pinto Olivieri, o Supervisor da Assessoria Técnica, Jeferson Pereira de 
Almeida, a Coordenadora de Produção, Raquel dos Santos Luna de Souza e a Assistente 
das Reuniões, Carla da Silva Almeida Adão. -------------------------------------------------------------- 
 

(...) 
 

DOCUMENTOS EM PAUTA - A seguir, foram apreciados os seguintes documentos: --------- 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
EXERCÍCIO DE 2020 

 

(...) 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - O 
Senhor Conselheiro Edgar Segato Neto informou que a prestação de contas foi analisada 
pela Assessoria Técnica do Conselho Fiscal que, em suas considerações finais, destacou 
o balanço patrimonial no valor de R$147.852.732,06. Com base na referida análise, a qual 
foi procedida segundo os princípios de contabilidade geralmente aceitos, o Relator 
considerou que a presente prestação de contas está em conformidade com as normas que 
regem a matéria e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, as situações 
patrimonial, econômica, financeira, orçamentária e patrimonial da instituição, de acordo 
com os padrões vigentes estabelecidos pelo Código de Contabilidade e Orçamento, sem 
restrições. Finalizando, o Conselheiro informou que o conhecimento de fato de gestão 
superveniente e essencial ocorrido nesse exercício poderá motivar a revisão deste 
posicionamento, conforme art. 4º, inciso XI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, 
homologado pela Resolução Sesc nº 1.194/2010. O Conselho, por unanimidade, votou 
com o Conselheiro-Relator. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(...) 
 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Esgotada a matéria da pauta, franqueada a palavra, 
como nenhum dos Senhores Conselheiros dela quis fazer uso, o Senhor Presidente 
convocou o Colegiado para a sessão que foi iniciada às nove horas e quarenta e cinco 
minutos e encerrou a presente assembleia às nove horas e quarenta minutos, da qual, a 
Assistente das Reuniões, Carla da Silva Almeida Adão, minutou ata, que será deliberada e 
aprovada na 1a sessão da próxima reunião do mês subsequente e subscrita pelo Senhor 
Presidente e demais participantes. --------------------------------------------------------------------------- 
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