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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI
Às dez horas do dia 24 de Agosto compareceram para a Oitava Reunião Ordinária do ano de
2017, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM
Notícias do dia 15 do corrente mês, 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: a Sra. Mirian Magali Alves de Oliveira, o Sr. Roberto Fernandes, o Sr. Alessandro
José de Oliveira Machado, a Sra. Andréa Ribeiro Rodrigues, Sr. Vitor Oliveira Vilanova, a Sra.
Marcia da Costa Melo (Suplente do Conselho de Administração) e como membro nato, na
forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, o Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo,
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu –
PREVINI, conforme lista de presença. O Conselho de Administração foi informado
previamente quanto a ausência justificada da Conselheira: Dionne dos Santos Lima Carvalho,
por motivo de consulta médica, tendo sido convocado seu suplente: Eduardo José Costa de
Oliveira, que por motivo profissional não pode comparecer a presente reunião. Deliberando
sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise dos Balancetes de Junho de 2017; e
2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para
apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 8ª Reunião Ordinária do
Conselho Fiscal realizada em 22/08/2017, o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo
PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos
à Junho de 2017 e a Ata do Comitê de Investimento do PREVINI relativo às suas sétima
reunião do exercício de 2017. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de
Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou
que o Conselheiro Sr. Alessandro José de Oliveira Machado promovesse a leitura da Ata da
oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal, bem como da Ata da sétima reunião ordinária
do Conselho de Administração. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o Conselheiro
Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação a aprovação da referida Ata, sendo
aprovada por unanimidade haja vista se tratar de relatórios contábeis já fiscalizados
fisicamente por aquele órgão fiscal, passou-se então a discussão dos Assuntos Gerais. A
seguir, o Conselheiro Sr. Jorge esclareceu que foram iniciados trabalhos para adequação do
Plano de Custeio do Instituto, conforme determinação a Legislação em vigor. Em
questionamento pelo Conselheiro Alessandro José sobre a regularidade de repasses
promovidos pelas patrocinadoras, o Conselheiro Jorge esclareceu que os recursos estão
sendo repassados com regularidade e que o Instituto esta com seu CRP – Certificado de
Regularidade Previdenciária em dia. Foi dado ciência pelo Conselheiro Jorge que o PREVINI
será premiado no 17.º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem, por sua classificação
em 6º (sexto) lugar, dentre todos os Institutos de Previdência do País, que ocorrerá no dia 19
de setembro em Curitiba. O Conselheiro Jorge trouxe para conhecimento de todos os
presentes, o Relatório Final de Auditoria Externa, tendo sido examinado por todos os
membros do Conselho. Em seguida foi convidado a fazer parte da reunião o Consultor da
Empresa Contratada – Diego, que promoveu vários esclarecimentos aos membros do
Conselho de Administração, referente ao trabalho realizado e resultado apresentado, se
colocando a disposição do Conselho para dirimir qualquer dúvida apresentada, salientando a
forma como o relatório foi elaborado, em literal observância a Legislação do Município de
Nova Iguaçu. Após sanados todos os questionamentos promovido pelo Conselho, foi
ressaltado pelo Conselheiro Alessandro a necessidade de elaboração de Novo Estatuto dos
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Servidores de Nova Iguaçu, pela constante alteração em diversos artigos da Legislação
vigente, acarretando a necessidade de consulta a diversas leis esparsas e conflitantes no
Município, no que trata do servidor público municipal. 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
Andrea Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por
todos.
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