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ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI 

Às quinze horas do dia 17 de Janeiro compareceram para a Primeira Reunião 
Ordinária do ano de 2019, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado 
no Diário Oficial Eletrônico 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, a Sra. Andréa Ribeiro 
Rodrigues, a Sra. Dionne dos Santos Lima Carvalho, o Sr. Alessandro José de 
Oliveira Machado, o Sr. Vitor Oliveira Vilanova e como membro nato, na forma 
do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, o Sr. Anderson da Silva Moreira, Diretor-
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova 
Iguaçu – PREVINI, conforme lista de presença. Deliberando sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) – Apreciação e análise dos Balancetes de Outubro de 2018 e 
2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros 
para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 1ª 
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 17/01/2019; o Comparativo 
dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, 
Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos à Outubro de 2018 e Atas da 
10.ª, 11.ª e 12.ª  Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimento do PREVINI, 
realizadas nos dias 25/10/2018, 13/11/2018 e 19/12/2018 respectivamente. 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 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, Ata da 12ª 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. O Conselheiro Sr. Anderson da Silva 
Moreira trouxe para conhecimento dos demais Conselheiros que foi realizado o 
parcelamento do Aporte Atuarial do Instituto do exercício 2018, através do 
processo n.º2019/01/35, que gerou o Cad Prev n.º 00045/2019 junto a 
Secretaria da Previdência Social. O presidente do Instituto informou que foi 
autuado processo administrativo n.º 2018/12/1249, visando dar ciência ao 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, quanto a utilização dos valores 
referente a taxa de administração para pagamento de benefício 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI 

Conselho de Administração 

 

2 

 

previdenciários, no final de exercício de 2018. O Conselheiro Sr. Vitor Oliveira 
Vilanova enfatizou que em decorrência da constante necessidade de 
aperfeiçoamento dos Conselheiros, será realizado nas dependências do 
PREVINI, curso de Capacitação de Conselheiros, em 29 de janeiro de 2019, 
módulo I e II, das 09:00 hs às 16:00 hs. Em seguida o Conselheiro Sr. Anderson 
da Silva Moreira, trouxe para conhecimento do Conselho Administrativo que 
será realizado Censo Previdenciário dos Servidores Ativos do Município, 
fazendo uso do quadro próprio de servidores do Instituto, visando reduzir 
custos com a contratação de empresa prestadora desse serviço. A exigência, 
prevista na Legislação vigente, tem por objetivo manter as informações 
previdenciárias dos servidores municipais atualizadas e compatíveis com a base 
de dados nacional gerida pelo Ministério da Previdência Social. Os dados 
reunidos  servem para atualização e consolidação do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais dos Regimes Próprios de Previdência Social, que consiste 
em sistema unificado contendo as informações previdenciárias de todos os 
servidores públicos do país. O próximo evento no Instituto será no dia 24 de 
janeiro, quando se comemora o “Dia Nacional dos Aposentados” data em que 
serão realizadas diversas atividades para os beneficiários do Instituto, tais 
como: aferição de glicose; aferição de pressão; serviço de esteticista entre 
outros, em parceria com a Coordenadoria de mulheres de Nova Iguaçu. O 
Conselheiro Sr. Anderson da Silva Moreira, trouxe para o conhecimento dos 
demais conselheiros, que o PREVINI nos termos da Certificação Pró-Gestão 
instituída para os Regimes Próprios de Previdência Social, almeja para o 
exercício de 2019, a Certificação Nível 3. A Certificação Pró-Gestão tem o 
objetivo de assegurar que as melhores práticas sejam executadas na gestão do 
RPPS e que haja mais transparência para os interessados sobre como a gestão 
está sendo realizada. Nessa oportunidade, o Conselheiro Sr. Anderson da Silva 
Moreira, promoveu o convite aos demais   Conselheiros para participarem da 
Comemoração do Aniversário de Nova Iguaçu, pelos seus 186 anos, com a 
exibição do Filme “Nova Iguaçu, orgulho que nos move”, no dia 18 de janeiro 
de 2019, ás 10:00 hs, no Top Shopping de Nova Iguaçu. 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 Andréa Ribeiro Rodrigues lavrei a presente 
ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos. 

 

____________________________________ 

 Roberto Fernandes 

 

______________________________________ 

Anderson da Silva Moreira 
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____________________________________ 

Mirian Magali Alves de Oliveira 

 

 

_____________________________________ 

Dionne dos Santos Lima Carvalho 

___________________________________ 

Andrea Ribeiro Rodrigues 

 

___________________________________ 

     Alessandro José de Oliveira Machado 

 

____________________________________ 

Vitor Oliveira Vilanova 
 

 


