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

Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do PREVINI – 2016

Às catorze horas do dia 16 de novembro do ano de dois mil e dezesseis compareceram para a
terceira reunião Extraordinária, os membros do Conselho de Administração do PREVINI, para
deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Processo nº 2016/05/431. 2) Assuntos gerais. Estiveram
presentes os membros do Conselho de Administração do PREVINI, senhora Osmarina Santa Rita
Medeiros, senhor Flávio de Castro Drumond, senhor Alberto Teixeira Dias, senhor Alessandro José de
Oliveira Machado e o senhor Antônio Peres Barbosa, registraram as ausências o senhor Luiz Carlos
Mayhé Ferreira, justificada por motivo de trabalho e a senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, por
motivos de saúde . Na forma do artigo 42, § 11 da lei 4.419/14 presidiu a reunião o senhor Alberto
Teixeira Dias, por ser o conselheiro mais idoso. O Presidente, abrindo os trabalhos, apresentou o
processo nº 2016/05/431, que trata do Projeto de Lei que autoriza a utilização de imóveis do PREVINI
por terceiros mediante concessão ou permissão de uso remunerado que já havia sido aprovado por
este Conselho na 10ª reunião ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2016 sendo, neste
momento, submetido novamente à apreciação deste Conselho em razão da inclusão do artigo 5º e
seus parágrafos, que alteraram o projeto de lei inicial. Os membros do conselho, deliberando sobre a
matéria apresentada, aprovam por unanimidade a alteração na minuta do projeto de lei. Registram
ainda os conselheiros presentes que há a necessidade de tramitação do presente processo à
Procuradoria do PREVINI para novo perecer sobre a matéria alterada. O Senhor Alberto Teixeira Dias,
na qualidade de presidente, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém
se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Osmarina Santa Rita Medeiros lavrei a presente ata,
que após lida, foi aprovada e assinada por todos.
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