ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012

Ao 25º dia do mês de abril de 2012, 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 quorum, instalou-se a reunião presidida
pelo Sr. Mário Augusto Oliani, em substituição ao Sr. Paulo Roberto Coelho de Figueiredo, e
secretariada pelo Sr. Amaro Jorge Pessanha, com a seguinte pauta: Item 1. Aprovação dos
Demonstrativos Contábeis de 2011. O Gerente de Controle Interno e Auditoria, o Sr. José
Roberto de Oliveira, iniciou a reunião com a exposição da avaliação atuarial. O Gerente

expôs o perfil da população. Sobre os aposentados e pensionistas, abordou aspectos
como o contingente total, a folha de benefícios, o benefício médio, a idade mínima e a
idade média. A respeito dos servidores ativos, estabeleceu quadro comparativo entre o
exercício de 2011 e o de 2010, em itens como contingente total, idade média atual, idade
média de admissão no serviço público, idade média de aposentadoria projetada e salário
médio. O Sr. José Roberto de Oliveira destacou a diminuição do número total de
servidores ativos, assim como o acréscimo da idade média projetada para aposentadoria,
de 58 (cinqüenta e oito) ano para 60 (sessenta). Também foram salientadas as
estimativas atuariais dos servidores ativos que serão elegíveis à aposentadoria até o ano
de 2032, em torno 73% da população, e daqueles 51.658 (cinquenta e um mil seiscentos
e cinqüenta e oito são elegíveis até 2017. O Gerente de Controle Interno e Auditoria
apresentou o relatório atuarial do Exercício 2011, elaborado pela Caixa, enfatizando a
base legal, as reservas matemáticas e o custo previdenciário. Ele destacou a
colaboração de Halan Harlens Pacheco de Morais, Raquel Mercedes Penha de Castro,
assim como dos demais servidores da Gerência de Benefícios do Rioprevidência.
Iniciando a apresentação do Item 1, O Gerente de Controladoria, Sr. Milton Gusmão do
Nascimento, iniciou a apresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício 2011.
No panorama das receitas previstas e realizadas, foram mostrados itens como
contribuições previdenciárias, resgates de CFTs, royalties de petróleo e contribuição
patronal. Na composição das receitas, demonstrou que a maior fatia corresponde aos
royalties de petróleo, seguida das contribuições previdenciárias. Finalizando as
exposições acerca das receitas, o Sr. Milton Gusmão do Nascimento também apresentou
quadro geral comparativo das receitas de 2010 e 2011. Nas despesas fixadas e
liquidadas, foram abordados itens como inativos, pensionistas, 13º salário, pessoal
próprio, recolhimento ao INSS, recomposição da “Conta B”, sentenças judiciais e
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precatórios. Na composição das despesas, a fatia majoritária correspondeu às despesas
previdenciárias. Em seguida, o Gerente de Controladoria estabeleceu comparação entre
as despesas de 2010 e 2011. No comparativo entre Balanços Financeiros, indicou que o
saldo financeiro apurado em 2011 é maior que o dobro do apurado em 2010. O Sr. Milton
Gusmão do Nascimento também apresentou o Balanço Patrimonial Previdencial e o
Balanço Patrimonial Consolidado. Ele informou que a empresa Moreira e Associados
venceu a licitação e fará auditoria externa no Rioprevidência pelos próximos quatro anos.
Após análise do Item 1, os Conselheiros emitiram o seguinte parecer:
Tendo por base os procedimentos contábeis e financeiros adotados e aportados, e nos
atendo aos pontos evidenciados nos relatórios das auditorias, expressamos a seguinte
opinião:
“De acordo com os relatórios de recomendações do TCE, da AGE e de auditorias externas
solicitando alguns ajustes, somos de opinião de que estes vêm sido atendidos. Deste modo,
aprovamos o Balanço Anual de 2011.
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.

Mário Augusto Oliani
Substituindo o Presidente do Conselho

Amaro Jorge Pessanha
Secretário
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