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Às quatorze horas do dia trinta e um de outubro do ano de dois mil e dezesseis compareceram para a 

sétima 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 setembro dos aposentados e pensionistas, do total de 3.924 beneficiários 

(entre aposentados e pensionistas) até o dia de hoje o PREVINI efetuou o pagamento à 1.493 pessoas, o 

equivalente à 38,05% do total de segurados, porém ainda faltam 61,95% dos segurados, o equivalente à R$ 

8.764.494,02 para quitação do valor líquido da folha de benefícios. Informa ainda que, se o Município não 

repassar o valor, incluindo a parte patronal, o desconto dos segurados e a complementação necessária, o Instituto 

não poderá quitar a folha de benefícios previdenciários. Salientando que o único recurso disponível é a reserva 

atuarial, porém a sua utilização é vedada legalmente durante o prazo de cinco anos, conforme consignado na Ata 

da 9ª Reunião do Conselho de Administração. A senhora Danielle trouxe para a reunião o processo nº 

2016/09/678 que tem como requerente a servidora aposentada senhora Maria Helena do Carmo Braga Azevedo, 

por ter matéria idêntica à tratada nos autos do processo nº 2013/09/632. A senhora Susete lembra que foi autuado 

processo administrativo e encaminhado à SEMAD, perguntando se seria possível solicitar o retorno dos autos 

para sabermos o contido e podermos deliberar sobre o processo ora apresentado, a senhora Danielle esclarece 

que o processo foi encaminhado ao Gabinete do Exmo. Senhor Prefeito e que já foram feitas diversas 

solicitações de devolução, tanto por ela mesma como pela senhora Susete, e que até agora não obtiveram êxito. 

Sendo decidido que o processo nº 2016/09/678 deve ficar sobrestado aguardando a devolução do processo que 

está no Gabinete. Foi deliberado, por unanimidade, que o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores 

ativos será realizado no dia 30 de novembro. A senhora Susete informou que um representante do SESI 

compareceu ao PREVINI oferecendo convênio para desconto dos servidores ativos, inativos e pensionistas e que 

o representante ficou de encaminhar a minuta de contrato por email. O senhor Mauro também esclareceu que 

atendeu a ótica Fábrica de Lentes e a Uniodonto para desconto, e que está aguardando documentação. 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                   Susete Freitas Paixão da Rocha 

                              Diretora Presidente                                        Diretora de Benefícios 

 

 

 

_____________________________ 

Mauro Henrique Ribeiro Menezes 

Diretor Administrativo e Financeiro 


