ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2011
Ao 15º dia do mês de setembro de 2011, às 11 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. Paulo Roberto Coelho
de Figueiredo e secretariada pelo Sr. Mário Augusto Oliani, com a seguinte pauta: Item 1. Apresentação
dos Investimentos em agosto. Item 2. Entrega do Relatório de Auditoria Externa 2010. Item 3.
Entrega dos Balancetes de maio, junho e julho. Iniciada a reunião com o item 3 da pauta, O Sr. José
Roberto de Oliveira, Gerente de Controle Interno e Auditoria, entregou aos conselheiros cópias dos
balancetes de maio, junho e julho. Passando ao Item 2 da pauta, o Sr. José Roberto de Oliveira entregou
aos conselheiros cópias do parecer e do relatório de análise de Auditoria Externa realizada pela empresa
Martinelli. O Gerente relatou que está sendo realizado o processo de edital de concorrência para
contratação de Auditoria Externa para os exercícios de 2011 a 2014, informou que o TCE solicitou
alterações e a licitação foi suspensa, devendo ser colocadas informações relativas à memória de cálculo,
preço médio, preço unitário, cronograma físico-financeiro e justificativa de prazo. O Sr. Mário Augusto
Oliani relatou que após leitura do Regimento constatou que todos os contratos financeiros e os contratos
relativos a compras, vendas e prestação de serviços assinados pelo Rioprevidência deverão ser
examinados pelo Conselho Fiscal, a posteriori, e solicitou o encaminhamento das atas do Conselho Fiscal
à AGE. O Sr. José Roberto de Oliveira informou que as prestações de contas relativas ao almoxarifado e
patrimônio também deverão ser examinadas pelo Conselho Fiscal. O Sr. José Roberto de Oliveira
comunicou que os contratos serão apresentados ao Conselho Fiscal e expôs que no site do
Rioprevidência estão disponíveis as informações relativas às aplicações e investimentos, dentre outras. O
Sr. Mário Augusto Oliani solicitou também a apresentação do orçamento para análise do Conselho Fiscal.
Passando ao item 1 da pauta, O Sr. José Roberto de Oliveira apresentou os investimentos do mês de
agosto e exibiu as instituições financeiras credenciadas. O Sr. Amaro Jorge Pessanha expôs a
necessidade de análise das contas e do livro diário. Em seguida, o Relatório de Auditoria Externa referente
a 2010 foi examinado e aprovado por todos os Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente,
em comum acordo com os demais membros, encerrou a reunião. Esta ata vai assinada por mim, Amaro
Jorge Pessanha, e pelos demais membros deste Conselho Fiscal.

Paulo Roberto Coelho de Figueiredo
Presidente

Mário Augusto Oliani
Secretário

Amaro Jorge Pessanha
Membro Efetivo
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