ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011

Ao 24º dia do mês de novembro de 2011, 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.
Paulo Roberto Coelho de Figueiredo e secretariada pelo Sr. Mário Augusto Oliani, com a seguinte
pauta: Item 1. Planejamento Estratégico. Item 2. Auditoria de Contratos. Item 3. Parecer da
empresa Martinelli. Item 4. Matriz de acompanhamento das determinações e recomendações
do TCE. Iniciada a reunião com a apreciação do item 2 da pauta, o Auditor Isaac Henrique Pedrosa
apresentou o Relatório de Auditoria nº 03/2011, relativa às contratações realizadas pelo
Rioprevidência em 2010, expôs a quantidade e os valores de cada modalidade e exibiu relatório das
inconsistências apuradas e recomendações efetuadas. José Roberto de Oliveira, Gerente de
Controle Interno e Auditoria, relatou que foi realizado treinamento dos servidores objetivando a
melhoria dos procedimentos de contratação. O Conselheiro Mário Augusto Oliani destacou a
importância da fiscalização dos contratos e da especificação da compra no edital. Item 4. O Gerente
José Roberto de Oliveira apresentou a matriz de acompanhamento das determinações e
recomendações do TCE, conforme anexo, e relatou as ações realizadas pelo Rioprevidência. Item 1.
José Roberto de Oliveira apresentou o Planejamento Estratégico da GCIA de 2011, mostrou as
auditorias realizadas, o percentual de manualização, os processos pendentes junto ao TCE e exibiu o
vencimento das certidões, informando que estão todas em dia. Em seguida, apresentou o quadro de
controle de diligências externas e relatou que aguarda o envio das informações do banco de dados
da ALERJ para realização da avaliação atuarial de 2011. Item 3. O parecer realizado pela empresa
Martinelli foi aprovado pelos Conselheiros presentes. 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
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Secretário
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Membro Efetivo
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