Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezessete,
às dez 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 número cento e seis, terceiro andar, Centro, Rio de Janeiro.
Presentes os conselheiros Marcelo Pereira Haddad, no exercício da
Presidência, e Márcio José de Oliveira Azevedo, no exercício de
Secretário.

Esteve

ausente

a

conselheira

Mariléa

Lúcio

Ormond.

Verificada a presença de quórum, instalou-se a reunião com a seguinte
pauta: Item Um. Análise e aprovação dos balancetes de julho e de
agosto

de

dois

mil e

dezessete. Item

Dois. Auditoria

de

Benefícios. Item Três. COMPREV. O diretor de Administração e
Finanças do Rioprevidência, senhor Fábio de Mendonça Florindo, deu as
boas-vindas a todos. A reunião iniciou-se com o Item Um. O presidente
do Conselho Fiscal, conselheiro Marcelo Pereira Haddad, elogiou o
trabalho técnico da equipe do Rioprevidência e pediu aos representantes
da autarquia que apresentassem ao CONFIS as respostas das demandas
encaminhadas

antecipadamente.

Foram

esclarecidas

dúvidas

com

relação à contabilidade, referentes aos meses de julho e de agosto. O
conselheiro Marcelo Haddad solicitou que fosse feita uma apresentação
explicando o relatório de transferência mensal de recursos referente à
operação de securitização de royalties e participações especiais, e outra
sobre a própria operação. O assessor de Governança Corporativa do
Rioprevidência,

senhor

Almério

Valente

Bernacchi,

lembrou

aos

conselheiros da necessidade de emissão de pareceres mensais sobre os
balancetes aprovados. O item foi colocado em deliberação e foi aprovado
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pelos conselheiros presentes. Item Dois. A apresentação deste item foi
adiada para a próxima reunião do Conselho. Item Três. O diretor de
Administração e Finanças do Rioprevidência apontou que em setembro a
receita de compensação previdenciária foi de oito milhões duzentos e
noventa mil reais, e que o estoque acumulado somou cento e setenta e
nove milhões cento e setenta mil reais. De acordo com o senhor Fábio
Florindo, no período de janeiro a setembro de dois mil e dezessete foram
aprovados pelo INSS setecentos e dois requerimentos. O diretor de
Administração e Finanças disse, ainda, que as solicitações aprovadas até
setembro do corrente ano geraram uma receita de setenta e um milhões
quinhentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e
quarenta e três centavos. O conselheiro Marcelo Haddad solicitou que
fosse encaminhado aos conselheiros o laudo da avaliação do imóvel
situado na rua Marquês de Abrantes, número cento e sessenta, no bairro
Flamengo. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho Fiscal,
conselheiro Marcelo Pereira Haddad, em comum acordo com os demais
membros, encerrou a reunião, e eu, Márcio José de Oliveira Azevedo,
lavrei a presente ata que será assinada pelos demais membros deste
Conselho Fiscal.

Marcelo Pereira Haddad
Presidente

Márcio José de Oliveira Azevedo
Secretário
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