Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI
Diretoria Executiva
Ata da 5ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do PREVINI – 2016

Às quatorze horas do dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e dezesseis compareceram
para a quinta reunião ordinária, os senhores Diretores do PREVINI, a senhora Danielle Villas Bôas
Agero Corrêa, Diretora Presidente, a senhora Susete Freitas Paixão da Rocha, Diretora de
Benefícios e o Senhor Mauro Henrique Ribeiro Menezes, Diretor Administrativo e Financeiro.
Dando início à reunião a Senhora Danielle esclarece que o pagamento da folha de julho dos
aposentados e pensionistas, do total de 3.920 beneficiários (entre aposentados e pensionistas) até o dia
de hoje o PREVINI efetuou o pagamento à 3.199 pessoas, o equivalente à 63,64% do total de
segurados, porém ainda falta o equivalente à R$ 4.371.844,69, ou seja, 36,36% do valor total da folha
de benefícios. Informa ainda que, através de contato telefônico na data de hoje, o Tesoureiro do
Município, senhor Fabrycio, informou que não sabe se conseguirá repassar todo o valor necessário
para a quitação da folha de benefícios, devido à escassez de recursos municipais. A senhora Danielle
informa ainda que, por questão de gestão financeira, desde janeiro vinha provisionando 1/12 avos de
décimo terceiro salário, ocorre que devido às insuficiências financeiras nos repasses municipais, parte
do valor que já estava reservado foi utilizado para pagamento dos benefícios previdenciários, diante do
não repasse da totalidade do valor necessário para a quitação da folha de benefícios. Sendo assim,
submete à Diretoria Executiva a decisão de utilizar o saldo restante para quitação da folha de julho,
ressaltando que o saldo não é suficiente para quitar a folha, que ainda será necessário o repasse de
todas as contribuições patronais pendentes, dos parcelamentos e de um aporte do Município de quase
quatrocentos mil reais para conseguirmos quitar a folha líquida dos benefícios. Sendo aprovado por
unanimidade a utilização dos recursos para o pagamento desta folha imediata. O Diretor
Administrativo e Financeiro, Senhor Mauro Henrique, trouxe o processo nº 2016/08/597 para
esclarecimento quanto à aplicação do reajuste aplicado pela Lei nº 4.601/2016, sendo deliberado pela
correção conforme entendimento da SEMAD. A senhora Diretora Presidente perguntou se alguém
gostaria de fazer uso da palavra, como ninguém se pronunciou a senhora Danielle, Diretora Presidente
encerrou a reunião e eu Mauro Henrique Ribeiro Menezes ___________________ lavrei a presente
ata que após lida e aprovada vai assinada por todos.

___________________________
Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
Diretora Presidente.

___________________________
Susete Freitas Paixão da Rocha
Diretora de Benefícios.

_____________________________
Mauro Henrique Ribeiro Menezes
Diretor Administrativo e Financeiro

