Resumo da Ata da 2ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração do PREVINI – 2015
Às quatorze horas do dia vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e quinze compareceram
para a segunda reunião ordinária, os membros do Conselho de Administração do PREVINI,
para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do Balanço do exercício de 2014 e
assuntos gerais. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração do
PREVINI, senhor Luiz Carlos Mayhé Ferreira, senhora Osmarina Santa Rita Medeiros, Flávio
de Castro Drumond, Alessandro José de Oliveira Machado, Antônio Peres Barbosa e Hebe
Rafael Soares. E como membro nato, na forma do art. 48, 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. Abrindo a presente reunião o presidente
do Conselho, senhor Luiz Mayhé solicitou que fosse feita a leitura da Ata do Conselho Fiscal
que aprovou o balanço referente ao exercício de 2014. Sendo esclarecido pela senhora
Danielle que, conforme consta na ata do Conselho Fiscal, os valores registrados na
contabilidade são acumulativos e por consequência, uma vez analisado o balancete de
dezembro de 2014, já estava incluído todo o exercício de 2014, como o balancete de
dezembro foi aprovado na reunião do dia 28 de janeiro, o balanço do exercício de 2014 foi
aprovado por unanimidade pelos membros do conselho presentes à reunião. A seguir a
senhora Danielle esclareceu que a prestação de contas de janeiro e fevereiro será feita na
reunião de março, ressaltando que os prazos legais serão cumpridos. Continuando a senhora
Danielle informou que solicitou ao Diretor Administrativo e Financeiro todas as atas que
estavam sob sua guarda para poder encadernar por ano. Informando a todos que, ao organizar
todas as atas verificou-se que a ata realizada em setembro/2013 que aprovou os balancetes de
julho e agosto não foi assinada, sendo assim ficou de encaminhar aos membros para leitura e
confirmação do teor para posterior assinatura. Prosseguindo a senhora Danielle mostrou aos
conselheiros as fotos que demonstram o andamento da obra da nova sede do Instituto.
Continuando o Presidente Luiz Mayhé perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra,
como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Antonio Peres Barbosa lavrei
a presente ata.

