
ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI

Às onze horas do dia 13 de agosto, teve lugar, através de Vídeo Conferência a
Oitava  Reunião  Ordinária  do  ano  de  2020,  em  atendimento  ao  Edital  de
Convocação,  publicado no  Diário  Oficial  Eletrônico  do  dia  11  de agosto,  os
membros do Conselho de Administração do PREVINI designados pelo Decreto
Municipal nº 10.990/2017 publicado no Jornal ZM Notícias de 21/06/2017 e
reconduzidos  pelo  Decreto  Municipal  n.º  11.830/2019  publicado  no  Diário
Oficial Eletrônico do dia 23 de dezembro de 2019: a Sra. Mirian Magali Alves de
Oliveira,  o  Sr.  Roberto  Fernandes,  a  Sra.  Andréa  Ribeiro  Rodrigues,  A  Sra.
Dionne dos Santos Lima Carvalho, o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado, o
Sr. Vitor Oliveira Vilanova e como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV
da  Lei  4.419/14,  o  Sr.  Anderson  da  Silva  Moreira,  Diretor-Presidente  do
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI.
Deliberando  sobre  a  seguinte  ordem  do  dia:  1)  –  Apreciação  e  análise  do
Balancete de Maio de 2020 e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foi
certificada  a  participação  remota  de  todos  os  Conselheiros.  Após,  foi
promovido o envio aos conselheiros dos seguintes documentos: Cópia da Ata
da 6.ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada no
dia  24/06/2020;  Cópia  da  Ata  da  7.ª  Reunião  Ordinária  do  Comitê  de
Investimentos  do  PREVINI,  realizada  no  dia  29/07/2020,  O  Comparativo  de
despesas  previdenciárias  e  administrativas  do  mês  de  janeiro/2020  e
maio/2020, bem como Cópia da Ata da 7.ª Reunião Ordinária do Conselho de
Administração.  O  Conselheiro  Sr.  Roberto  Fernandes,  na  condição  de
Presidente  do  Conselho  de  Administração  do  PREVINI,  fez  a  abertura  da
reunião e após a leitura da Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
realizada  em  11/08/2020,  esta  foi  colocada  em  votação  e  aprovada  por
unanimidade  haja  vista  se  tratar  de  relatórios  contábeis  já  fiscalizados  por
aquele  órgão  fiscal,  nessa  oportunidade  foi  dado  aos  Conselheiros,  pelo
Presidente do Instituto, ciência quanto a ressalva apontada no mês de maio;
trata-se  do processo n.º 2020/05/352 entre  o  Instituto e  a  Empresa Realce
Soluções em Obra Ltda, onde restou solicitado pelo Conselho Fiscal a inclusão
no  processo  do  Termo  de  Aceite  de  término  de  obra,  passou-se  então  a
discussão dos Assuntos Gerais.  O Conselheiro Sr.  Anderson da Silva Moreira
trouxe  para  conhecimento  dos  demais  Conselheiros  que  medidas  adotadas
para proteção de servidores e segurados, onde o Instituto passou a enfatizar o
atendimento virtualizado, onde vem recebendo muitos elogios, em decorrência
da  otimização  do  trabalho  de  nossos  servidores,  pela  agilidade  no
processamento  dos  processos  e  concessão  de  benefícios,  imprimindo
celeridade ,objetividade e efetividade nas ações do Instituto. 
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Nessa oportunidade o Presidente do Instituto,  Sr. Anderson da Silva Moreira,
esclareceu o conteúdo da publicação da Portaria n.º 153/20 do PREVINI, que
instituiu  no  âmbito  do  Instituto  a  Manualização  de  Procedimentos  de
Arrecadação, Jurídico e Compensação Previdenciária – COMPREV. A iniciativa
referente ao Comprev, visa aumentar a compensação previdenciária mensal do
Instituto.  Os  esforços  do  setor  de  Compensação  Previdenciária,  através  do
reexame dos processos de compensação, foram evidenciados pelo aumento da
arrecadação  que  passou  de  R$  1.175.782,55  no  mês  de  julho,  para  R$
1.765.656,65  no  mês  de  agosto.  A Conselheira  Sra.  Mirian  Magali  Alves  de
Oliveira, parabenizou ao Presidente do Instituto pela iniciativa de utilização de
tecnologias, em favor dos segurados do Instituto, embora reconheça que não
tenha alcançado a  totalidade,  pela  inovação da iniciativa.  O  Conselheiro  Sr.
Anderson da Silva Moreira, agradeceu o elogio e dividiu o reconhecimento pelo
trabalho com os servidores do Instituto, numa tentativa conjunta de melhorar
o atendimento aos segurados dia após dia, não medindo esforços para alcançar
nossos  objetivos.  Após  encerramento  dos  assuntos  gerais,  o  Conselheiro
Presidente Sr. Roberto Fernandes, perguntou se alguém ainda queria fazer uso
da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu
Andréa Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e
assinada por todos.

____________________________________

 Roberto Fernandes

______________________________________

Anderson da Silva Moreira

____________________________________

Mirian Magali Alves de Oliveira

_____________________________________

Dionne dos Santos Lima Carvalho

___________________________________

Andrea Ribeiro Rodrigues

___________________________________

     Alessandro José de Oliveira Machado

____________________________________

Vitor Oliveira Vilanova
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