Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI
Conselho de Administração

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do PREVINI – 2016

Às quatorze horas do dia 05 de setembro do ano de dois mil e dezesseis compareceram para a oitava
reunião Ordinária, em atendimento ao edital de convocação, publicado no Diário Oficial do jornal ZM
Notícias no dia 24 do mês de agosto, republicado no dia 25 do mês de agosto, os membros do
Conselho de Administração do PREVINI, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do
balancete de junho de 2016. 2) Assuntos gerais. Estiveram presentes os membros do Conselho de
Administração do PREVINI, o senhor Luiz Carlos Mayhé Ferreira senhora Osmarina Santa Rita
Medeiros, senhor Flávio de Castro Drumond, senhor Alberto Teixeira Dias, senhor Antonio Peres
Barbosa e o senhor Alessandro José de Oliveira Machado. E como membro nato, na forma do art. 48,
inciso IV da Lei 4.419/14, a Senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Diretora-Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI. Dando
prosseguimento, foram entregues os seguintes documentos: cópia da ata da reunião do Conselho
Fiscal, cópia do balancete do mês de junho. Comparativo das despesas de maio e junho e ata da
reunião do Comitê de Investimentos. O senhor Luiz Mayhé solicitou ao senhor Antonio que fizesse a
leitura da Ata do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do balancete de junho de 2016.
Após a leitura, o senhor Luiz Mayhé perguntou se todos aprovavam a prestação de contas do mês de
junho de 2016, sendo aprovado por unanimidade com base na ata do Conselho Fiscal. A senhora
Osmarina perguntou sobre o contido na ata do conselho fiscal em relação ao valor referente ao
equacionamento do déficit atuarial referente ao exercício de 2015, sendo sugerido pelo senhor Luiz
Mayhé, a reiteração do Ofício 001/CA/2015, citado pelo Conselho Fiscal através do Ofício
341/DP/2015. Sendo aprovado por unanimidade o envio de outro ofício reiterando a solicitação de
pagamento ou o parcelamento do débito. Quanto ao pronunciamento do Conselho Fiscal em relação
à manifestação junto ao Ministério da Previdência, foi deliberado que somente será efetuado após
resposta do ofício reiterado ao Gabinete do Prefeito, ressalvando que qualquer documento a ser
protocolado no Ministério da Previdência Social deverá ser assinado pela Diretoria Executiva em
conjunto com todos os demais órgãos deliberativos, a saber Conselho Fiscal, Comitê de
Investimentos e Conselho de Administração. A senhora Danielle pergunta se todos os conselheiros
aprovam os relatórios de gestão de recursos financeiros referente ao mês de junho, sendo aprovado
e assinado por todos. A senhora Danielle informou que no último dia 31 de agosto, a SESNI efetuou o
pagamento de uma parcela, informou ainda que na data de hoje a Procuradoria devolveu o processo
nº 2016/02/105 informando que a ação judicial foi distribuída junto à 4ª Vara Cível através do
processo nº 0079481-34.2016.8.19.0038. A senhora Danielle informa ainda que mesmo com todas as
dificuldades o PREVINI ficou em terceiro lugar no Prêmio de boas práticas de gestão na AEPREMERJ.
Informando que na data de hoje o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP foi renovado e
que dos setenta e seis RPPS do Estado, somente vinte e cinco têm o CRP e destes somente três estão
com regularidade plena no extrato previdenciário, dentre os quais o Município de Nova Iguaçu
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(PREVINI). O Senhor Luiz Mayhé, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como
ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Flávio de Castro Drumond lavrei a
presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos.
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