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Às dez horas do dia vinte e sete de junho do ano de dois mil e dezesseis compareceram para a terceira 

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 conforme acordado na última reunião, as reuniões da Diretoria 

Executiva acontecerão toda última segunda-feira do mês. Informa ainda que o pagamento de todos os 

aposentados e pensionistas foi liquidado no último dia 22 do corrente mês. A senhora Danielle solicita 

ao senhor Mauro Henrique que seja apresentada um mapa de férias de todos os servidores, para que se 

organize a quantidade máxima de servidores em cada mês, pois já que temos trinta e cinco servidores, 

devemos organizar a quantidade/mês para não acontecer esvaziamento em massa em determinados 

meses. Sendo aprovados por todos. Quanto à questão debatida na última reunião acerca da antecipação 

do pagamento do décimo terceiro salário dos servidores ativos do Previni, o Diretor Administrativo e 

Financeiro, senhor Mauro Henrique, pediu a palavra para falar que volta atrás em seu posicionamento 

e passa a corroborar o entendimento das senhoras Diretoras, ratificando o não pagamento antecipado, 

porém se o Município não definir uma data até novembro, que o PREVINI pague seus servidores no 

início de dezembro, sendo desnecessário o envio da consulta sugerida ao Conselho de Administração, 

o que foi aceito pelas demais diretoras. O Senhor Mauro Henrique coloca a questão da Certidão do 

Comprev, que deveria ser assinado pela Diretora de Benefícios, sendo colocado pela senhora Susete 

que em sendo uma Certidão, para que ela pudesse assinar a Divisão de Compensação Previdenciária 

deveria estar vinculada a sua Diretoria, porém está vinculada a Diretoria Administrativa e Financeira. 

A senhora Ssuete perguntou se o senhor Mauro já tomou alguma providência quanto aos memorandos 

que ele está encaminhando sobre os descontos indevidos, sendo informado pelo Diretor 

Administrativo que encaminhou à Semad um oficio. 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 


