ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011

Ao 27º dia do mês de outubro 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. Amaro Jorge Pessanha,
com a seguinte pauta: Item 1. Entrega dos Balancetes de agosto e setembro de 2011. Item
2. Contratação de Auditoria Externa. Iniciada a reunião com o item 1 da pauta, o Sr.
Alexandre Anselmo Braga entregou aos conselheiros cópias dos balancetes de agosto e
setembro. Passando ao Item 2 da pauta, o Sr. José Roberto de Oliveira relatou que a realização
da concorrência para contratação da Auditoria Externa para os exercícios de 2011 a 2014 foi
suspensa pelo TCE, que fez as seguintes determinações: memória de cálculo, preço médio,
preço unitário, cronograma físico-financeiro, justificativa de prazo e comunicação de local e
horário da concorrência. O Sr. José Roberto de Oliveira informou que as determinações foram
cumpridas e enviadas ao TCE, que a concorrência está com data prevista para o dia 28 de
novembro de 2011 e que aguarda pronunciamento definitivo do TCE. Extrapauta 1. O
Conselheiro Amaro Jorge Pessanha questionou o parecer de Auditoria Externa realizado pela
empresa Martinelli. O Sr. José Roberto de Oliveira explicou que em relação à questão da Dívida
Ativa a Martinelli julga oportuno fazer a provisão pelo valor total e o Rioprevidência faz de acordo
com o manual da PGE. Quanto aos passivos circulante e de consignação, o Sr. José Roberto de
Oliveira relatou que o Rioprevidência fez circularização, conforme sugerido pelas notas
explicativas, obteve algumas respostas, enviou para o Contador Geral da Secretaria de Fazenda
para autorização e aguarda o parecer da SEFAZ. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, em
comum acordo com os demais membros, encerrou a reunião. Esta ata vai assinada pelos
membros deste Conselho Fiscal.

Paulo Roberto Coelho de Figueiredo
Presidente

Amaro Jorge Pessanha
Membro Efetivo
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