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 Aos vinte dias do mês de abril 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 VIEIRA, 

MARGARETH FREIRE RANGEL, MICHELL MARON, ROUSEMARY 

CASTILHO DE MELLO, RUBENS CARRILHO FERNANDES, VARNDELEI 

MARTINS PAVUNA, a suplente FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA e 

secretariando, participação do Diretor de Administração do Niterói Prev 

GUILHERME GONÇALVES, eu, SARAH EDUARDO. Após cumprimentar todos 

os membros o presidente iniciou a sua fala dando a palavra ao Secretario e 

Conselheiro Michell Maron para que apresentasse o parecer dos processos 

administrativo nº 200004106/2019, em relação ao imóvel cedido a Policlínica 

Almir Madeira o contrato de permissão de uso deve ter como permissionário a 

Secretaria Municipal de Saúde. Para tanto deve ser elaborado novo termo 

contratual cobrando inclusive os valores devidos pela Fundação Municipal de 

Saúde. Assim os demais imóveis cedidos pelo Nitprev devem constar como 

permissionários as respectivas Secretarias Municipais. Por unanimidade 

seguiram o voto do relator.  

Em seguida o presidente informou que a avaliação atuarial relativa ao ano de 

2021 permanece positiva no valor de R$ 115.077.711,765 demonstrando a 

eficiência das ações desenvolvidas pela equipe do Nitprev. 

O presidente alertou que a próxima avaliação atuarial relativa ao ano de 2022 

poderá deixar de ser positiva face a modificações/atualizações do sistema da 

Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho. Por último o presidente 

falou sobre o processo 310000999/2021, que trata da Previdência 

Complementar, cujo projeto de lei encontra-se em tramitação na Câmara 

Municipal, e que a matéria e demais providencias são de exclusiva 

responsabilidade da Administração Direta estando o Nitprev impedido de atuar 

por força de legislação específica. Como nada mais foi dito, e nem perguntado o 

Presidente agradeceu a participação de todos e se deu encerrada a presente 

reunião. 

 

Moacir Linhares Soutinho da Cruz 
Presidente da Niterói Prev 

 


