Ata da sexta Reunião Ordinária do Conselho
Fiscal do PREVINI no ano 2017
Às 14h (quatorze horas) do dia 28 de junho de 2017 reuniram-se para a 6ª (sexta) 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, convidado a participar da reunião, a Contadora
Chefe do Instituto, Senhora Marcia da Costa Melo e a Senhora Bianca de Oliveira Vianna, Suplente do
Conselho Fiscal, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do Balancete de Abril de 2017;
2) Assuntos gerais. Abrindo a reunião a Senhora Márcia entregou o comparativo das despesas e receitas
de abril de 2017 assim como o Balancete do mês em análise. Iniciando a reunião, os Conselheiros
começaram a analisar as contas correntes (movimento) de abril, e depois de conferir os saldos finais dos
extratos com os valores lançados informaram que o saldo final fechou de forma correta. Seguindo,
passaram a analisar as Aplicações Financeiras, também da competência de abril, que após conferir
todos os valores foi constatado que o saldo final fechou de forma correta, segundo os extratos bancários
e estes com os saldos lançado no Balancete de abril de 2017, identificando cada lançamento, constatouse que todos os saldos contábeis estão em conformidade com os extratos bancários, sendo assim fica
aprovado às contas do mês de abril de 2017. Após a Presidente solicitou a Senhora Márcia para que
junto com ela e os demais membros passassem a analisar as despesas previdenciárias e administrativas
do mês de abril do corrente ano com os processos onde foi constatado que estão em conformidade.
Após analisados os processos, os senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade as despesas
previdenciárias e administrativas analisadas. Seguindo a Senhora Presidente Informou que o Processo
aberto visando a cobrança aos Senhores Gustavo Falcão Silva (ex-Diretor Presidente) e Luciano Otávio
Dutra Leite Barbosa Filho (ex-Diretor Administrativo de Financeiro), onde os mesmos devem recolher
solidariamente aos cofres públicos municipais 1.168.269 vezes o valor da UFIR-RJ encontra-se no Setor
de Análise de Dívida Ativa da PCNI. Continuando a Senhora Presidente convidou o Diretor Presidente do
Instituto, Senhor Jorge para tratarem dos imóveis do instituto, sendo informado pelo mesmo que quanto
à desocupação do Imóvel localizado a Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2106 pertencente à Autarquia
Municipal, em conformidade com a Escritura de Doação lavrada no livro 551 F/S - Folhas 034/035 - Ato
19 datada de 31/01/2014, perante o Cartório de RGI - Serventia do 2º Ofício de Justiça de Nova Iguaçu,
que iria a São Paulo nos próximos dias ao encontro de uma Instituição parta viabilizar um fundo
imobiliário com intuito de buscar alternativas para a construção de um edifício garagem objetivando o
ingresso de receitas no Instituto. Já em relação ao Imóvel localizado na Rua Governador Amaral Peixoto,
271, 6º andar, Centro – Nova Iguaçu/RJ está sendo feito um estudo junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social (SEMAS) visando um aluguel para mesma com a finalidade de implantação de
serviços de oficinas voltados também para os segurados do Previni. A Presidente deste Conselho
perguntou se alguém gostaria de fazer o 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
_________________________________________
Conselheiro Suplente: Bianca de Oliveira Vianna
_________________________________________
Contadora Chefe: Márcia da Costa Melo
_________________________________________
Diretor Presidente: Jorge de Almeida Mussauer Segundo

1

