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Às quatorze horas do dia 28 de julho do ano de dois mil e dezesseis compareceram para a sétima 

reunião Ordinária, em atendimento ao edital de convocação, publicado no Diário Oficial do jornal ZM 

Notícias no dia 23 do mês de julho, os membros do Conselho de Administração do PREVINI, para 

deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do balancete de maio de 2016. 2) Assuntos gerais. 

Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração do PREVINI, senhora Osmarina 

Santa Rita Medeiros, senhor Flávio de Castro Drumond, senhor Alberto Teixeira Dias, senhor Antonio 

Peres Barbosa, senhor Alessandro José de Oliveira Machado e a senhora Hebe Rafael Soares como 

suplente do senhor Luiz Carlos Mayhé Ferreira, que justificou a ausência devido ao trabalho. E como 

membro nato, na forma do art. 48, inciso 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. Dando prosseguimento, foram entregues os seguintes documentos: cópia da ata da reunião 

do Conselho Fiscal, cópia do Relatório de Gestão dos Recursos Financeiros de junho de 2016 e cópia 

do balancete do mês de maio. A senhora Danielle esclarece que inicialmente a reunião estava 

marcada para às 10h, porém em virtude de uma reunião no gabinete do Exmo. Senhor Prefeito 

solicitou a transferência para às 14h. A senhora Danielle solicitou ao senhor Antonio que fizesse a 

leitura da Ata do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do balancete de maio de 2016. 

Após a leitura, a senhora Danielle perguntou se todos aprovavam a prestação de contas do mês de 

maio de 2016, sendo aprovado por unanimidade com base na ata do Conselho Fiscal. A senhora 

Danielle pergunta se todos os conselheiros aprovam os relatórios de gestão de recursos financeiros 

referente aos meses de abril e maio, sendo aprovados e assinados por todos. A senhora Danielle 

informou que no último dia 22, a SESNI efetuou o pagamento da parcela referente ao mês de junho 

que venceu em julho e ontem protocolou um documento informando o pagamento e solicitando a 

consolidação do débito e o parcelamento em sessenta meses, tal solicitação foi anexada aos autos do 

processo nº 2016/02/105, considerando que a matéria já havia sido definida pelo conselho trouxe a 

nova solicitação a fim de ser apreciada por este órgão colegiado. Os membros do conselho reiteram a 

decisão anterior, cabendo a Procuradoria propor as medidas legais cabíveis. Considerando que na 

ausência do Presidente do Conselho a Diretora Presidente assume a presidência deste órgão 

colegiado, a Diretora Presidente pede para se abster de votar. A senhora Danielle informa ainda que 

o Município irá repassar hoje o valor para complementar o pagamento da folha de benefícios 

referente à competência junho/2016 que será liquidada hoje. A Senhora Danielle, perguntou se 

alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente 

reunião e eu Flávio de Castro Drumond lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada 

por todos.  
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