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/los vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mi! e dezessete (24/01/2017),
às sete horas e trinta minutos (07:30) na sede Administrativa do Previm, situada na Rua
Otto Lemos Fleury n°225 - Jardim Santa Mônica, reuniram-se os Membros do Conselho
Administrativo, da Diretoria Executiva, presentes à reunião, a administradora e o
contador do Previm, em reunião extraordinária e conjunta, por convocação regimental.
Aberto os trabalhospela Presidente do Conselho Administrativo Maria de Fátima Dutra
Romano, que agradece a presença e a pontualidade de todos. Em seguida solicita a

entrega de cápia do Regimento Interno do Previm e da Lei Complementar n° 011/2001
para todos os Conselheiros. A seguir abordou-se sobre a alteração do Mandato do
Conselho Administrativo do Previm de três anos para um ano por parte do Executivo
Municipal, bem como das omissões existentes na Lei Complementar n" 011/2001,
destacando a necessidade das alterações na referida lei. De posse do Ofício n"020 de
24 de janeiro de 2017, o qual Conselho Administrativo do Previm solicita a alteração do
Mandato para três anos, da forma que sempre foi, informando que agendará reunião
com o Prefeito Municipal, para a resolução do impasse. A Presidente, designou a
conselheira Rosimar Pereira Dias, como secretária das reuniões, a fim de que lavre todas
as atas. Na seqüência, definiu-se o calendário das reuniões ordinárias, que reaUzar-se-
ão às conforme as datas a seguir: 14 de fevereiro, 14 de março, 11 de abril, 9 de maio,
13 de junho, 11 de julho, 08 de agosto, 12 de setembro, 10 de outubro, 14 de novembro
e 12 de dezembro. Posteriormente, colocou-se em pauta a cedência do servidor Marcelo
Alves de Freitas, com ônus para o Previm, sendo aprovado por unanimidade. A presidente
solicita que em todas as reuniões do Conselho tenha a participação do contador, da
advogada e da administradora. Por fim, determinou que fosse convocado através de
publicação no Diário Oficial, o práximo candidato à vaga destinada ao cargo de
advocacia.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a
mim secretária, Rosimar Pereira Dias, que lavrasse a presente ata, que apás Hda, se
aprovado, vai devidamente assinada pela Presidente e por quem foi designado para
secretariar. Paranaíba, Estado de Mato Crasso do Sul

Maria de Fátima Dutra Romano —

Rosimar Pereira Dias
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