
Conselho de Administração de Previdência Social do Município de Rio
Branco

Local: Sala de reunião da SEAD, situada na Estrada do Aviário, nO636, Bairro
Aviário.

1 - Leitura e apresentação da Ata da Nona Reunião Ordinária do CAPS ,
realizada no dia 29 de setembro de 2011;



o Presidente Antônio de Souza Brito Filho deu boas vindas dos
Conselheiros e aos demais presentes e fez a leitura da pauta do dia
apresentando-a na seguinte ordem:

Item I da ordem do dia - Leitura e aprovação da Ata da Nona Reunião do
CAPS:

Item 11da ordem do dia - Leitura e apreciação do Parecer nO10/2011, emitido
pelo Conselho Fiscal, referente análise dos movimentos financeiros dos
Fundos Previdenciários do RBPREV, na leitura do citado documento, o gerente
financeiro do RBPREV comunicou que há um equivoco nas informações ali
descritas, tendo em vista que a análise do demonstrativo estava se referindo ao
mês subseqüente, ou seja, ao Parecer nO 11/2011. Nesse sentido, o
Conselheiro Mauro Eduardo solicitou que constasse em ata que a apreciação
dos Pareceres 11 a 13/2011, do Conselho Fiscal, deverão ser aprovados em
ordem cronológica, somente após a aprovação do Parecer nO10/2011.

Deliberação: O conselho deliberou pela suspensão da Leitura dos demais
Pareceres, haja vista que o Parecer nO10/2011 continha erro material. Assim,
por unanimidade, o conselho deliberou pelo envio dos documentos ao
Conselho Fiscal para que fizessem as devidas adequações, como também pela
leitura e aprovação dos pareceres em ordem cronológica para próxima reunião
do Conselho Administrativo.

Item 111da ordem do dia - A Diretora do RBPREV, Irle Maria Gadelha de
Mendonça, apresentou a logomarca do RBPREV aos Conselheiros para
conhecimento.

Item IV da ordem do dia - Apresentação do Relatório Financeiro referente ao
mês de setembro/2011.

O Presidente do CAPS passou a palavra ao Gerente Financeiro do
RBPREV, Marcelo Luiz de Oliveira Costa, para fazer a exposição do
demonstrativo financeiro do mês de setembro. No ato, o Gerente fez a entrega
de cópias dos relatórios das movimentações bancárias, juntamente com notas
explicativas. Na apreciação do documento, a conselheira Marinelsi questionou
ao gerente financeiro da permanência da informação da linha 16 que trata de~
parcelamento quitado pelo Poder Executivo. Em resposta, a Diretora do
RBPREV argumentou da necessidade de permanência da informação ali
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descrita no demonstrativo, para acompanhamento histórico dos parcelamentos
firmados entre o Fundo Previdenciário e o Município de Rio Branco, até a
conclusão do exercício de 2011, para melhor visualização e controle da
administração do RBPREV.

Deliberação: O Conselho apreciou os demonstrativos de movimentações
financeiras relativas ao mês de setembro e, por unanimidade, aprovou pela
permanência da informação contida na linha 16 do demonstrativo financeiro.

Item V da ordem do dia - O Presidente apresentou o levantamento das faltas
dos Conselheiros.

Deliberação: O Presidente do Conselho envidará esforços no sentido de
sensibilizar os conselheiros para convocarem seus respectivos suplentes , na
forma regimental.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião e
agradeceu a presença de todos, da qual eu,
______ ~----Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas,
Secretária do CAPS, lavrei a presente ata, que será assinada pelos
Conselheiro resentes.
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Antônio e ouzá Brito Filho
Presidente

José AU~~ Almeida
:l~eiro Titular

Samia Cristina Franco de Carvalho
Conselheira Suplente


