Ata da Terceira Reunião Ordinária do
Conselho Fiscal do Previni no ano 2017
Às 14h (quatorze horas) do dia 28 de Março de 2017 reuniram-se para a 3ª
(terceira) reunião do ano corrente, atendendo a convocação realizada pela Presidente
do Conselho Fiscal, Senhora Monique Moraes Carvalho Gambardela, devidamente
publicado nos atos oficiais do Município, os membros do Conselho Fiscal do PREVINI o
Senhor Cleber Ferraz Sodré, a Senhora Monique Moraes Carvalho Gambardela, o
Senhor Rogério Righetto, Conselheiros e o Senhor Claudemir Gomes da Silva para
deliberarem sobre: 1) Apreciação e análise do Balanço Geral de encerramento do
Exercício Financeiro de 2016; 2) Prestação de Contas da Diretoria Executiva e 3)
Assuntos Gerais. Abrindo a reunião o Senhor Claudemir entregou cópia do balanço de
2016 e informou que os valores registrados na Contabilidade são acumulativos e por
consequência, na época da análise do Balancete de Dezembro de 2016 já estava
incluído todo o Exercício Financeiro de 2016, balancete este aprovado na reunião do
dia 22 de fevereiro de 2017 e, por conseguinte, as Demonstrações Contábeis
apresentadas nesta reunião coincidem com os valores apresentados no Balancete de
31 de dezembro de 2016. Além da apresentação do Balanço de 2016, foi entregue
ainda o Relatório da Gestão Previdenciária da Diretoria Executiva do PREVINI, ano
base de 2016. No relatório de Gestão, foi apresentado que as folhas de pagamento dos
servidores inativos e pensionistas dos meses de novembro e 13º Salário de 2016 não
foram pagos em virtude da não complementação necessária para quitação das folhas
por parte da Prefeitura de Nova Iguaçu, assim como parte da folha de outubro de 2016
foi pago parcialmente em virtude da situação aqui narrada. A este respeito, este
Conselho faz a ressalva desta informação, alertando que faltou incluir neste rol de
despesa, a folha de pagamento de dezembro de 2016, uma vez que a referida folha faz
parte da competência do Exercício de 2016. Após análise feita pelos senhores
Conselheiros do Balanço do Exercício a Senhora Monique abriu votação aos
Conselheiros e os mesmos aprovaram por unanimidade o Balanço do Exercício de
2016. Após aprovação os Senhores Conselheiros prepararam um Parecer do Conselho
Fiscal em conformidade com a Lei nº 4.419/2014 que será encaminhado para
publicação nos atos oficiais do Município. Após a aprovação das matérias, a Senhora
Presidente do Conselho Fiscal perguntou se alguém queria fazer uso da palavra. Nada
mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada à reunião e eu Cleber
Ferraz Sodré __________________________, lavrei a presente Ata, que após sua
leitura, foi aprovada e assinada pelos presentes.
_________________________________________
Presidente: Monique Moraes Carvalho Gambardela
_________________________________________
Conselheiro: Cleber Ferraz Sodré
_________________________________________
Conselheiro: Rogério Righetto
_________________________________________
Claudemir Gomes da Silva
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