
coNSELHO SUPERTOR DE ADMTNISTRAçÃO
REUINÃO ORDINARIA

ATA

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois,

às onze horas, participaram da reunião virtual o Presidente MOACIR LINHARES

SOUTINHO DA CRUZ e os seguintes membros do Conselho Superior de

Administração: CASSIANO SOARES RODRIGUES, LUIZ ANTONIO

FRANCISCO VIEIRA, MARGARETH FREIRE RANGEL, MICHELL MARON,

ROUSEMARY CASTILHO DE MELLO, RUBENS CARRILHO FERNANDES,

VARNDELEI MARTINS PAVUNA, a suplente FERNANDA RODRIGUES DE

OLIVEIRA e secretariando, eu, SARAH EDUARDO. Após cumprimentar todos

os membros o presidente íniciou a sua fala expondo o processo administrativo

no 31000154012021, indicando como relator o Conselheiro Michel Maron, os

processos administrativos de no 31000049212020 e 31000050712020, indicando

como relator o Conselheiro Luiz Vieira. Em seguida submeteu ao Conselho a

Prestação de Contas do Fundo Previdenciário referente ao ano de 2021, ano

altamente negativo para o mercado financeiro, porém, o Niterói Prev teve um

resultado positivo de aproximadamente 6 milhões de rentabilidade. Foi aprovado

por unanimidade por todos os presentes. Em seguida falou sobre um estudo

sendo elaborado pelo setor financeiro da Niterói Prev com a participação do

Atuário da Niterói Prev. Trata-se de uma projeção de investimento até a data de

utilização efetiva dos valores, assim que finalizado será submetido ao Conselho.

Com a palavra o Presidente da Niterói Prev destacou a importância de 2 metas

da Autarquia, para o corrente ano. A urgência darealização do concurso público,

pois hoje o quadro de pessoal é de 12 servidores efetivos e nova estrutura

organizacional para o Niterói Prev. Disse que enviará ofício ao Prefeito

solicitando aquisição/desapropriação de área para construção de nova sede

para o Niterói Prev em razão que a sede atual não atende seus objetivos

principalmente, por questões de acessibilidade. A despesa será "r*U
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transferências do Fundo Financeiro não onerando o Tesouro Municipal. Outro

assunto abordado

foi o recadastramento e abertura de contas do banco ltaú, foi solicitado pelo

presidente que os membros informem a "todos" sobre a necessidade e

importância. Em seguida informou sobre a matéria do Diário Oficial - A TRIBUNA

do dia 15 de janeiro de 2022, onde foi publicado o calendário de auditorias da

Controladoria Geral do Município, na qual o Niterói Prev consta em dois

assuntos, Carteira Habitacional e de uma denúncia sobre DAIR. O presidente

mostrou sua insatisfação pela matéria ter sido publicada sem ter sido notificado

previamente do fato. Disse também que solicitou a CGM o teor da matéria não

sendo atendido, até o momento. Esclareceu aos membros do Conselho que no

Niteroi Prev todos os documentos estão a disposição de qualquer auditoria de

forma transparente. Como nada mais foi dito, e nem perguntado o Presidente

agradeceu a participação de todos e se deu encerrada a presente reunião.

Moacir Linh

Preside


