ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2013
Ao 16º dia do mês de maio de 2013, às 15 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 nº 106, 3º andar. Verificada a presença de quórum, instalou-se a reunião presidida
pelo Sr. Paulo Roberto Coelho de Figueiredo, e secretariada pelo Sr. Mário Augusto Oliani,
com a seguinte pauta: Item 1. Análise da Prestação de Contas do Ordenador de
Despesas Referente ao Exercício de 2012. A reunião iniciou-se com o Item 1. O Auditor
Interno do Rioprevidência, Sr. Isaac Henrique Pedrosa, indicou que seu parecer apontou
situação de regularidade com recomendação. Entre as considerações acerca dos ativos
circulante e não circulante, teceu comentários sobre itens como conciliações bancárias,
bloqueios judiciais e créditos a receber. Umas das recomendações do Auditor se deu no
sentido de maior celeridade na identificação das receitas. O Sr. Isaac Henrique Pedrosa
analisou o passivo financeiro à luz de aspectos como consignações, depósitos não
reclamados, pessoal a pagar de exercícios anteriores e restos a pagar não processados de
exercício anterior. O Auditor encerrou com a análise do passivo não circulante com
considerações sobre o regime especial do Tribunal de Justiça, as provisões matemáticas e
previdenciárias e as despesas de exercícios anteriores a executar. O Gerente do Controle
Interno e Auditoria, Sr. José Roberto de Oliveira, destacou a importância do trabalho de
auditoria para a saúde financeira do Fundo Previdenciário. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente, em comum acordo com os demais membros, encerrou a reunião. Esta ata vai
assinada por mim e pelos demais membros deste Conselho Fiscal.

Paulo Roberto Coelho de Figueiredo
Presidente do Conselho

Mário Augusto Oliani
Secretário

Sede Administrativa: Rua da Quitanda nº. 106 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-005

Pág. 1/1

