
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI – 21/05/2014. 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às 11:00 (onze) horas, na 

Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, deu-

se início a quinta reunião ordinária do Conselho Fiscal, no exercício vigente, contando 

com a presença dos seguintes membros, convocados para o presente ato, através da 

Carta/CF/IPREVI/006/2014. Estiveram presentes os seguintes servidores: Rogério 

Muniz Lamil, Richard de Souza Queiroz, Ives Pereira Tavares, a Diretora 

Superintendente Alessandra Arantes Marques e o procurador da Prefeitura cedido Dr. 

Ricardo Ribeiro dos Santos que está substituindo o Dr. Aldair em período de férias. A 

reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório 

Mensal de Investimentos – Mês de Abril: 2014; b) Apresentação do Demonstrativo dos 

recursos aplicados pelo IPREVI – Competência Abril: 2014; c) Abertura de Crédito para 

pagamento de débito junto à Receita Federal; d) Assuntos Diversos. Dando sequência, 

foi apresentado e entregue aos conselheiros o relatório elaborado pela empresa de 

consultoria Conexão Consultores de Valores Mobiliários do mês de Abril de 2014. 

Prosseguindo foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos 

Recursos aplicados pelo IPREVI, competência abril de 2014, assinado pela Tesoureira 

Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando um valor global de R$ 

51.967.531,05 (cinquenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos 

e trinta e um reais e cinco centavos), evidenciando rendimento mensal de R$ 

514.772,03 (quinhentos e quatorze mil, setecentos e setenta e dois reais e três 

centavos). Foi lido o Ofício/IPREVI/457/2014 que versa sobre a autorização para 

abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

visando quitar débitos junto a Receita Federal provenientes do não recolhimento do 

PASEP nos exercícios de 2008, 2009 e janeiro de 2010 e ainda multas por atraso na 

transmissão da DCTF dos períodos de março à dezembro de 2008, de janeiro à 

dezembro de 2009, de janeiro à dezembro de 2010 e os meses de janeiro e fevereiro 

de 2011, conforme apresentado na reunião do mês de abril do corrente. Tal solicitação 



já foi deliberada pelos membros do Conselho Deliberativo,  conforme preceitua o 

artigo 81, I, m, da Lei Nº 369, de 26/12/2002. Neste sentido considero relevante que o 

conselho fiscal tenha o conhecimento que a referida solicitação de abertura de crédito 

suplementar com fins específicos de pagar os débitos junto a Receita Federal. Em 

sequência foi lido  pela Diretora Superintendente o Ofício/IPREVI/448/2014 que dispõe 

sobre a elaboração do Projeto de Lei, em caráter de urgência, com o objetivo de 

atender a determinação do TCE/RJ, processo nº: 237.642-4/2013, estabelecendo o 

Plano de Ação solicitando a alteração na composição do Conselho Deliberativo e Fiscal 

do Iprevi, uma vez que na atual lei não é composta de forma paritária conforme 

preconiza a Constituição Federal, foi solicitado neste ofício também a alteração da 

simbologia dos Diretores do IPREVI, uma vez na última reforma administrativa o 

Instituto não foi contemplado, ocasionando um contrassenso, uma vez que todos os 

Diretores desta Administração Municipal são contemplados com a simbologia de DDM. 

Cabe ressaltar que o servidor Estanislau  de A. Lemos Filho sugeriu que incluísse nesse 

projeto de lei o pagamento de jetons de presença aos integrantes dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, pela sua participação efetiva em cada reunião. De acordo com o 

estudo orçamentário/financeiro já apresentado a este conselho, foi informado pela 

Sra. Alessandra Arantes Marques que seria possível pagar 2% (dois por cento) da 

remuneração do Diretor Superintendente do IPREVI, só fazendo jus a totalidade do 

Jeton de Presença os conselheiros que comparecerem a todas as reuniões. A proposta 

foi colocada em votação pela Diretora Superintendente sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. O conselheiro Richard solicitou que tomasse as devidas providências 

junto ao Poder Executivo pois a servidora Dalva Pinheiro não tem comparecido as 

reuniões do Conselho fiscal. A Diretora Superintendente justificou a ausência da 

presidente do conselho fiscal em virtude de elaboração de projetos junto ao Governo 

Federal e Estadual, visndo captar recursos para o Município. Mas o conselheiro 

afirmou que a mesma já faltou muitas reuniões neste ano e que o correto seria a 

substituição da conselheira, conforme estabelece a Lei nº 369. A Diretora 

Superintendente informou que iria tomar as providências necessárias. Nada mais 

havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por 

encerrada a reunião.  


