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ATA DA 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI 

Às onze horas do dia 15 de outubro, teve lugar, através de Vídeo Conferência a  
Décima Reunião Ordinária do ano de 2021, em atendimento ao Edital de 
Convocação, publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 14 de outubro, 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 e 
reconduzidos pelo Decreto Municipal n.º 11.830/2019 publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do dia 23 de dezembro de 2019: 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.  
Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise do 
Balancete de Julho de 2021 e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foi 
certificada a participação remota de todos os Conselheiros. Após, foi 
promovido o envio aos conselheiros dos seguintes documentos: Cópia da Ata 
da 9.ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do PREVINI, realizada no 
dia 28/09/2021;  O Comparativo de despesas previdenciárias e administrativas 
do mês de julho/2021,Cópia da Ata da 9.ª Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração, bem como Cópia da Ata da 10.ª Reunião Ordinária do Conselho 
Fiscal do PREVINI. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de 
Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da 
reunião e após a leitura da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 
realizada em 14/10/2021, passou-se então a discussão dos Assuntos Gerais. O 
Conselheiro Sr. Anderson da Silva Moreira, na qualidade de Presidente do 
Previni, informou aos demais Conselheiros a publicação da Lei n.º 4962/21 em 
15 de setembro de 2021, que promoveu alteração na Lei n.º 4.419/2014, 
visando promover a adequação do Instituto no que tange o Programa Pró – 
Gestão. Neste ponto foi enfatizado o procedimento de revisão de benefícios, 
bem como a necessidade de assinatura conjunta do Presidente do Instituto, 
juntamente com o Diretor Administrativo Financeiro, para investimentos; 
alocação de recursos e desinvestimento até 1 (um) milhão de reais e em 
valores superiores a 10 (dez) milhões a necessidade de autorização pelo 
Conselho de Administração do Instituto, conforme preceitua a Resolução 
CONSAD n.º 001/2021, enviada aos Conselheiros. O Conselheiro Sr. Vitor 
Oliveira Vilanova esclareceu a necessidade de publicação da Nova Cartilha 
Previdenciária, promovendo as atualizações e orientações devidas aos nossos 
segurados. Nessa oportunidade, esclareceu o cronograma de palestra para o 
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mês de outubro, são elas: Palestra de conscientização do Outubro Rosa, 
movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de 
mama; Palestra Interna ministrada pelo Diretor de Benefícios, Sr. Marcello 
Raymundo de Souza Cardoso, sobre o Código de Ética do Instituto; Palestra no 
dia 26 de outubro das 10hs as 12 hs, Programa PPA – Programa de Preparação 
para Aposentadoria no mesmo dia, 26 de outubro das 14 hs às 16 hs, Programa 
PPC – Programa de Preparação Pós Aposentadoria. O Conselheiro Presidente 
do Previni, Sr.  Anderson da Silva Moreira esclareceu que após análise 
minuciosa, concluiu que o projeto de Lei que tratava da transformação de 
cargos do Instituto, deverá ser realizado em tempo oportuno, razão pela qual 
não gerou Lei. O Conselheiro Sr. Anderson as Silva Moreira, tranquilizou e se 
prontificou a retirar qualquer dúvida quanto ao conteúdo da Resolução 
CONSAD n.º 001/2021, esclarecendo que a Assessoria de Investimentos do 
Instituto, se mostra eficiente e eficaz, durante todos esses anos. O Gestor 
acompanha diretamente suas orientações, na tomada de decisões. O 
Presidente do Conselho de Administração Sr. Roberto Fernandes, solicitou que 
a próxima reunião do CONSAD seja promovida de forma presencial, o que foi 
aceito por todos os conselheiros. 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 

 

____________________________________ 

Mirian Magali Alves de Oliveira 
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Dionne dos Santos Lima Carvalho 

___________________________________ 

Andrea Ribeiro Rodrigues 

 

___________________________________ 

     Alessandro José de Oliveira Machado 
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Vitor Oliveira Vilanova 
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