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1. MENSAGEM - Te desejo vida
2. APROVAÇÃO DECONTAS 2015
3. LANCHE DE ENCERRAMENTO
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA I CONSAD

Ata da reunião extraordinária realizada em 16/09 (dezesseis dias do mês de setembro
de 2020), às 14h e 30min.(quatorze horas e trinta minutos), na sede do Instituto de
Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, estando
presentes a Sr.a Luciane Pereira Rabha, os membros do CONSAD, Charlson Haroldo
Serique Rodrigues, Renaldo de Sousa, Maria da Conceição Costa Fernandes, Mauro
Ribeiro Garcia, Ivete Maria Lyra Soares, Natália Cristine Dourado Rodrigues e a S~
Edenilze Alves Ferreira Dias, como ouvinte, representante do Controle Interno deste
Instituto. A Sr.a Luciane Pereira Rabha inicia, informando aos presentes que está
pensando em confeccionar uma Cartilha Informativa referente à atual gestão, e,
lembra, que conforme a portaria 9.907/2020, para o exercício de 2021, será necessário,
que a Diretoria Executiva e os membros do Comitê de Investimentos tenham nível
superior para ocupar os cargos neste Instituto, e para os membros dos Conselhos
Fiscal e Administrativo será exigido o nível médio, bem como a nova certificação, em
seguimento, passa para a mensagem inicial (Música: Te desejo ...), e lembra que o
objetivo principal desta reunião, conforme acordado na reunião ordinária de 31/0B, é
proceder à Aprovação das Contas deste Instituto, referente ao exercício de 2015, a
qual já foi devidamente analisada pelo Conselho Fiscal. O Sr. Renaldo de Sousa,
passa a expor no projetor, a Estrutura Organizacional do Instituto bem como, dos
Conselhos Fiscal e Administrativo à época, observando-se que já faziam parte do
CONSAD , o Sr. Renaldo de Sousa e a S~ Natália Cristine, e do CONFIS, também
fazia parte, a S~ Maria da Conceição Costa, atuais membros deste CONSAD. Em
seguimento, são expostos os dados referentes à Despesa, Execução Orçamentária,
Receitas Arrecadadas e Despesas Executadas daquela. época, e após algumas
colocações e esclarecimentos, são expostos em projetor, os Parcelamentos pactuados
neste exercício, os Saldos de Investimentos de dezembro de 2013 a dezembro de
2015, a Taxa de Administração, que apesar de ser autorizado em legislação própria um
percentual de 2% (dois por cento), usou-se apenas o percentual de 0,5% (menos que
um por cento) a qual cobre inclusive, toda a folha de pagamento dos servidores lotados
neste Instituto. Como última tela, é apresentado o Déficit Atuarial à época, de R$
235.303.11B,54(duzentos e trinta e cinco milhões, trezentos e três mil, cento e dezoito
reais e cinqüenta e quatro centavos), e então, o Sr. Charlson Serique, presidente do
CONSAD, entende que o único ponto preocupante seria a questão dos Parcelamentos
existentes, mas, a S~ Luciane, coloca, mais uma vez, que estes têm sido devidamente
pagos pelo atual governo, no rigor de suas datas de vencimentos, portanto, não há
motivo para preocupação por parte dos Conselhos , e após algumas explicações de
como são executados tais pagamentos, e a apresentação, com a devida leitura da
Reunião e do Parecer favorável do CONFIS à esta aprovação, datados de Fevereiro do
corrente, todos concordam que nada impede que se proceda a devida aprovação, e
assinam o Parecer Favorável , anexo a esta . Após, passou-se a alguns informes,
também pauta desta reunião, a saber, algumas questões referentes aos empréstimos
co.nsignados e o pagamento de Jeton para as reuniões dos Conselhos, o qual, no
momento, está dependendo de autorização de remanejamento de verba, na Câmara
Municipal . A S~ Maria da Conceição Costa, expõe sua opinião, de que o Governo
Municipal precisaria ver melhor com os Bancos, sobre a questão do retorno da
cobrança dos empréstimos consignados, especialmente, sobre a cobrança de juros nas
duas parcelas que não foram descontadas anteriormente, por entender que a
penalização fica apenas para o servidor, que nada fez para tal merecimento, e então, a
S~ Luciane Pereira, explica que o fato de retornar com os descontos, não implica
necessariamente que o Governo não esteja estudando a situação de todos os



envolvidos, mas que, sendo uma determinação de um Colegiado Jurídico, é necessário
que seja acatada a decisão proferida por tal Colegiado, assim, com o entendimento de
todos de que nada mais há que se tratar nesta , os presentes dão por encerrada a
presente reunião, e eu, Natália Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei esta
ata, às 15h. e 40min. (quinze horas e quarenta minutos), que após lida, será assinada
pelos presentes.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNiCíPIO DE ANGRA DOS REIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

PARECER

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho de Administração do
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, na forma
das atribuições legais e estatutárias, analisamos as contas de acordo com os documentos
encontrados no processo nO 10961/20 16 relativo a Prestação de Contas dos Ordenadores de
Despesas e dos Responsáveis pela Tesouraria do exercício de 2015, em cumprimento à
Deliberação TCE-RJ nO200/96 revogada pela Deliberação TCE-RJ nO277/17.

Baseado nos exames efe.tuados, somos de Parecer que as contas apresentadas de
acordo com a Prestação de Contas do exercício de 2015 encontrada no processo nO
10961/2016 merecem aprovação pelos (as) senhores( as) membros.

Angra dos Reis, 16 de setembro de 2020.
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LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD

DATA: 16/09/2020 ÀS 14 Hs

Ordem Nome Assinatura

001 LUCIANE PEREIRA RABHA

002 CHARLSON HAROLDO SERIQUE

003 MAURO RIBEIRO GARCIA

004 MARIA DA CONCEiÇÃO C. FERNANDES

005 RENALDO DE SOUSA

006 IVETE MARIA LYRA SOARES

007 NATÁLIA CRISTINE DOURADO

008 CÉLIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS
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