Ata da Primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do PREVINI
no ano 2017
Às 14h (quatorze horas) do dia 30 de janeiro de 2017 reuniram-se para a 1ª (primeira) 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, convidados a participar da reunião, o Controlador do Instituto,
Senhor Claudemir Gomes da Silva, o Diretor Presidente, Senhor Jorge de Almeida Mussauer Segundo, o
Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor Gustavo Fernandes Braga e o Diretor de Benefícios, Senhor
Marcello Raymundo de Souza Cardoso para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do
Balancete de Novembro de 2016; 2) Assuntos gerais. Abrindo a reunião a Senhora Presidente apresentou a
nova Diretoria Executiva aos Conselheiros. Após a apresentação a Diretoria Executiva se retirou e o Senhor
Controlador entregou o comparativo das despesas e receitas de novembro de 2016, assim como os
Balanços do mês em análise. Iniciando a reunião, os Conselheiros começaram a analisar as contas
correntes (movimento) de novembro, e depois de conferir todos os valores informaram que o saldo final
fechou de forma correta. Seguindo, passaram a analisar as Aplicações Financeiras, também da
competência de novembro e, após a conferência, foi constatado que o saldo final fechou de forma correta,
segundo os extratos bancários e estes com os saldos lançados no Balancete de Novembro de 2016,
identificando cada lançamento, constatou-se que todos os saldos contábeis estão em conformidade com os
extratos bancários, sendo assim fica aprovado às contas do mês de novembro de 2016. Após a Presidente
solicitou ao Senhor Claudemir para que junto com ela e os demais membros passassem a analisar as
despesas previdenciárias e administrativas do mês de novembro do corrente ano com os processos onde foi
constatado que estão em conformidade, frisando que as despesas com relação à Folha de Pagamento dos
Inativos e Pensionistas desta municipalidade, da competência de Novembro/2016, não foram quitadas.
Após analisados os processos, os senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade as despesas
previdenciárias e administrativas do mês de novembro de 2016. Quanto ao Aporte Periódico para
Equacionamento do Déficit Atuarial, a Presidente do Conselho Fiscal apresentou aos demais conselheiros o
processo nº 2016/12/912, aberto com a Notificação de acompanhamento de informações previdenciárias –
NAP nº 120/2016/CGNAL/DRPSP/SPPS/MF, recebida por meio eletrônico, no dia 27 de dezembro de 2016.
Esta Notificação foi recebida em virtude do não repasse dos aportes periódicos referentes aos anos de 2015
e 2016. A Presidente informou ao Diretor Presidente que foi aberto, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, o
processo 2015/017205, processo este oriundo da comunicação recebida pelo TCE/RJ, que trata da
cobrança de valores aos Senhores Gustavo Falcão Silva (ex-Diretor Presidente) e Luciano Otávio Dutra
Leite Barbosa Filho (ex-Diretor Administrativo de Financeiro), solidariamente, aos cofres públicos
municipais, a quantia de 1.168.269 vezes o valor da UFIR-RJ. Comunicou, ainda, a situação do Imóvel
localizado na Rua Governador Amaral Peixoto, 271, 6º andar, Centro – Nova Iguaçu/RJ que gera uma
despesa mensal de condomínio no valor de R$ 2.168,00 e, foi publicada, no dia 09 de dezembro de 2016, a
Lei 4.630/2016 que autoriza a utilização de imóveis do PREVINI por terceiros mediante concessão ou
permissão de uso remunerado. Com relação ao Imóvel localizado a Avenida Marechal Floriano Peixoto,
2106 pertencente à Autarquia Municipal, já existe 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. 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
_________________________________________
Controlador: Claudemir Gomes da Silva

