Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do PREVINI
– 2015.
Às quatorze horas do dia trinta de julho do ano de dois mil e quinze compareceram para a sétima
reunião Ordinária, os membros do Conselho de Administração do PREVINI, para deliberarem sobre a
seguinte pauta: 1) Apreciação da Prestação de Contas do mês de junho do exercício de 2015 e assuntos
gerais. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração do PREVINI, Senhor Luiz
Carlos Mayhé Ferreira, Presidente do Conselho; senhora Osmarina Santa Rita Medeiros, Flávio de
Castro Drumond, Alessandro José de Oliveira Machado, Antônio Peres Barbosa. E como membro
nato, na forma do art. 48, IV da Lei 4.419/14, a Senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, DiretoraPresidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI. O Sr.
Alexandre Joaquim Machado justificou a ausência alegando motivos de saúde. Abrindo a presente
reunião, a Senhora Danielle entregou à todos cópia da ata do Conselho Fiscal referente à competência
junho, cópia dos balancetes e comparativo de despesas e receitas dos meses de maio e junho e,
Relatório de Gestão de Maio e Junho para leitura e aprovação na próxima reunião. Foi solicitado pelo
Senhor Luiz Carlos Mayhé Ferreira a leitura da Ata do Conselho Fiscal referente à prestação de contas
do mês de junho, onde verificou-se que a aprovação das contas foi com ressalva, devido à ausência de
alguns repasses do Município. Desta forma, o Conselho de Administração, com base na Ata do
Conselho Fiscal, aprova, por unanimidade, a prestação de contas de junho com a ressalva apresentada.
Em atenção à sugestão do Conselho Fiscal, foi proposto que fosse encaminhado ofício de cobrança ao
Chefe do Executivo do repasse integral das contribuições patronais devidas, dos parcelamentos, bem
como dos aportes atuariais, sendo sugerido ainda que, no mesmo ofício sejam apresentadas formas de
equacionamento do débito existente que permita ao Município a regularização dos repasses, a fim de
possibilitar a emissão do CRP e a liberação dos recursos da COMPREV. O Senhor Luiz Carlos Mayhé
Ferreira, 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.
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