Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2015

Ao décimo segundo dia do mês de maio de dois mil e quinze, às dez horas,
reuniu-se o Conselho Fiscal do Fundo Único de Previdência Social do Estado
do Rio de Janeiro - Rioprevidência – na sua sede, à Rua da Quitanda
número cento e seis, terceiro andar. Tendo por base a nomeação de Luís
Everardo da Silva Braga, Hugo Freire Lopes Moreira e Mariléa Lucio Ormond
como membros efetivos do Conselho Fiscal, assim como de Rodrigo
Marcelino da Costa Belo, Fátima Regina Martins Pinto e Maria Lucia Araújo
Papazian como membros suplentes, conforme Decreto do Governador do
Estado do Rio de Janeiro publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro em seis de abril de dois mil e quinze, nos termos do artigo dez da
Lei número três mil cento e oitenta e nove, de vinte e dois de fevereiro de
mil novecentos e noventa e nove, e do Decreto número quarenta e um mil
seiscentos e quatro, de dezenove de dezembro de dois mil e oito, e suas
alterações, instalou-se a reunião aberta pelo Assessor de Governança
Corporativa, Almério Valente Bernacchi, com a seguinte pauta: Item um.
Assinatura do Termo de Posse dos Conselheiros. Item dois. Eleição
do Presidente e do Primeiro-Secretário do Conselho. Item três.
Apresentação do Organograma do Rioprevidência. O Senhor Almério
Valente Bernacchi desejou boas-vindas aos novos membros do Conselho
Fiscal e abordou a importância do CONFIS em termos de governança
corporativa. Após as considerações iniciais, abordaram-se: Item um. Por
meio de assinatura do Termo de Posse se efetivou a nova composição do
Conselho Fiscal. Item dois. Após deliberação, a Senhora Mariléa Lucio
Ormond foi eleita Presidente do Conselho, e o Senhor Hugo Freire Lopes
Moreira, Primeiro-Secretário, tendo em vista que o Senhor Luís Everardo da
Silva Braga comunicou, na véspera do evento, não ser possível comparecer
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à reunião, e encaminhou documento no qual declarou que não tinha a
pretensão de se candidatar a Presidente ou a Secretário deste Conselho.
Item três. O Senhor Almério Bernacchi, apresentou organograma do
Rioprevidência e passou a palavra ao Gerente de Controle Interno e
Auditoria, Senhor José Roberto de Oliveira, que destacou a importância do
Conselho Fiscal ante a dimensão e a composição dos Fundos Financeiro e
Previdenciário. O Gerente de Controle Interno e Auditoria apresentou a
equipe de apoio do Rioprevidência, composta por servidores da Gerência de
Controle Interno e Auditoria, da Gerência de Controladoria e da Assessoria
de Governança Corporativa. Foram entregues aos Conselheiros os relatórios
dos Fundos Financeiro e Previdenciário referentes ao mês de março de dois
mil e quinze. O Senhor José Roberto de Oliveira informou que os demais
relatórios

serão

encaminhados

previamente

aos

Conselheiros

para

deliberação nas próximas reuniões, e que os demais documentos estão
disponíveis no “website” do Rioprevidência. O Senhor Almério Bernacchi
informou aos Conselheiros que os balancetes referentes aos meses de
janeiro e de fevereiro de dois mil e quinze deverão ser analisados e
deliberados por este Conselho e que, ao final do mandato, é necessária a
emissão de parecer do Exercício de dois mil e quinze pelos membros deste
Conselho Fiscal. O Senhor José Roberto de Oliveira destacou que é
importante a atuação feita pela Autarquia no Passivo do Fundo, por meio de
auditorias, como a realizada com as chamadas “Filhas Maiores”, que visam
suspender pensões pagas indevidamente pelo Estado. O Senhor José
Roberto de Oliveira se colocou à disposição dos Conselheiros para esclarecer
quaisquer dúvidas que surjam ao longo do mandato. A Senhora Mariléa
Ormond falou da importância da função do Rioprevidência e da preocupação
dos servidores do Estado do Rio de Janeiro com o futuro, e agradeceu a
disponibilidade da equipe da Autarquia. Nada mais havendo a tratar, a
Presidente, em comum acordo com os demais membros, encerrou a
reunião, e eu, Hugo Freire Lopes Moreira, lavrei a presente ata que será
assinada pelos demais membros deste Conselho Fiscal.

Mariléa Lúcio Ormond
Presidente do Conselho

Hugo Freire Lopes Moreira
Primeiro-Secretário do Conselho
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