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ATA DA 12º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI 

Às dez horas do dia 18 de Dezembro, compareceram para a Décima Segunda 
Reunião Ordinária do ano de 2019, em atendimento ao Edital de Convocação, 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 09 de dezembro em substituição a 
data inicial de 12 de dezembro em virtude dos acontecimentos que impediram 
o funcionamento do Instituto, nesta data, 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 do Balancete de Setembro de 2019 e 2) – Assuntos gerais. 
Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os 
documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 12ª Reunião Ordinária do 
Conselho Fiscal realizada em 03/12/2019; o Comparativo dos Pagamentos 
efetuados pelo PREVINI, Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 
Variações Patrimoniais relativo a Setembro de 2019 e Ata da 11.ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada no dia 26/11/2019. 
O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho 
de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou que a 
Conselheiro Sr. Alessandro José de Oliveira Machado promovesse a leitura da 
Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e Ata da 12ª 
Reunião do Conselho Fiscal. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o 
Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação e aprovação 
a 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, na qualidade de gestor do Instituto, deu ciência ao Conselho de 
Administração dos fatos e impedimentos que impossibilitaram a realização 
imediata dos reparos acarretados pela chuva de granizo em 25 de outubro, 
embora devidamente autorizado por esse Conselho de Administração. A 
situação estrutural da cobertura do prédio, foi diagnosticada por engenheiros 
da Codeni, de forma mais gravosa do que o esperado, o que exigiu nova 
avaliação, em Laudo Técnico emitido pelos engenheiros da CODENI. Em 10 de 
dezembro novas chuvas atingiram o prédio e ocasionaram a paralisação do 
funcionamento do Instituto, em virtude dos danos, que ocorreram nos diversos 
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setores do PREVINI.  Os engenheiros constataram que a laje do prédio sede 
possuía diversas rachaduras, fendas e avarias que comprometem a estrutura 
de todo o prédio, fatos que exigiam acompanhamento minucioso de 
engenheiros, para fornecer elementos que possibilitassem a contratação do 
serviço específico e de forma definitiva. O valor da obra foi orçado, nos termos 
da Legislação vigente e após muitas alterações visando redução de custo, em 
R$ 668.000,00 (Seiscentos e sessenta e oito mil reais) para solução definitiva da 
cobertura do prédio Sede do Instituto. Dando continuidade a reunião, foi 
informado aos Conselheiros, que permissão de uso da UNIG, embora tenha o 
parcelamento quitado, de seus débitos pretéritos com o Instituto, esta 
inadimplente com o pagamento mensal, razão pela qual, será realizada sua 
Notificação para que regularize o pagamento mensal.   O Conselheiro Sr. 
Anderson da Silva Moreira esclareceu ainda, que tem promovido esforços, para 
solucionar as demandas que envolvem os imóveis do Instituto, mas sem 
solução definitiva até a presente data. 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. 
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