
 
Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do 
PREVINI – 2015. 

 

Às quatorze horas do dia vinte e seis de junho do ano de dois mil e quinze compareceram para 

a quinta 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 maio 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 Alexandre Joaquim Machado. E como membro 

nato, na forma do art. 48, IV da Lei 4.419/14, a Senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, 

Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – 

PREVINI. Abrindo a presente reunião, a Senhora Danielle entregou à todos cópia da ata do 

Conselho Fiscal referente as contas do mês de maio, cópia dos balancetes e comparativo de 

despesas e receitas dos meses de abril e maio. Foi solicitado pelo Senhor Luiz Carlos Mayhé 

Ferreira a leitura da Ata do Conselho Fiscal referente à prestação de contas no mês de maio, 

onde verificou-se que a aprovação das contas foi com ressalva, devido à ausência de alguns 

repasses do Município. Após lida, foi aprovada por unanimidade pelos presentes. A Senhora 

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa comunicou que, por conta da não emissão do CRP, o 

Município sofrerá uma auditoria do Ministério Da Previdência Social, com início em 20 de 

julho e o Auditor virá aqui a partir do dia 03 de agosto. O Senhor Alessandro questionou 

quanto ao pagamento dos aposentados e pensionistas sobre a liberação dos recursos 

financeiros. A Senhora Danielle informou que até a presente data não houve resposta ao 

Ofício nº 134/DP/2015, sugerindo que seja emitido um ofício do Conselho de Administração 

solicitando informar uma data de repasse. Caso o município solicite que o PREVINI assuma a 

folha dos aposentados e pensionistas, o conselho aprovou por unanimidade que se utilize a 

reserva técnica, porém foi consenso que pela necessidade do CRP e pela ocorrência da 

auditoria o executivo já se encontra pressionado a regularizar os repasses. Seguindo o Senhor 

Alexandre solicitou esclarecimentos quanto ao processo 2015/017205, sendo informado que o 

processo encontra-se em tramitação pela PGM. Quanto aos esclarecimentos solicitados pelo 

Conselho Fiscal, será encaminhado ofício a SEMEF para que informe a situação atual do 

processo 2015/017205. A Sra. Danielle perguntou quanto ao projeto de Lei que altera a forma 

de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP, 

distribuído na reunião anterior, sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. 



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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