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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIAPL DE NILÓPOLIS 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNCÍPIO DE NILÓPLIS - PREVINIL 

ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de 2018, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, situado na rua professor Alfredo Gonçal-
ves Filgueiras nº 18 sala 201, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Mural do 
Previnil, compareceram os seguintes conselheiros, senhor Fagner Luiz Domingos da Silva, senhor 
Júlio Cesar Teixeira de Oliveira, senhor Luiz Salino, senhor Leandro Reis Lima, e como membro 
nato a senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Presidente do Previnil. Havendo número legal, o 
Presidente do Conselho de Administração, senhor Fagner Luiz Domingos da Silva, deu por aberto 
os trabalhos do Conselho de Administração e passou a apresentar a seguinte ordem do dia: 1) 
Apreciação dos balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2018. 2) Apreciação dos Relatórios de Gestão 
de Janeiro e Fevereiro de 2018. 3) Divulgação do Calendário anual de reuniões. 4) Assuntos gerais. 
Aproveitando o senhor Presidente do Conselho esclarece inicialmente que foi divulgado no mural 
do Previnil o calendário anual das reuniões deste Órgão Deliberativo. Informa ainda que, a Senhora 
Presidente do Instituto foi convocada para uma reunião na Procuradoria Geral do Município – 
PGM, mas que informou que já havia encaminhado por email, os relatórios citados na ordem de 
pauta. Após deliberarem sobre matéria, a prestação de contas de janeiro e fevereiro de 2018 foi 
aprovada por unanimidade. A senhora Presidente informou ainda que em virtude do convênio 
firmado com o Rioprevidência para verificar as acumulações ilícitas, foram constatados 84 casos de 
acumulações de servidores ativos, que foram imediatamente encaminhados através do ofício 
031/PREVINIL/2018 à SEMAD. E, ainda, 104 casos de acumulação de aposentados, que estão 
tratados individualmente pelo PREVINIL. Foi informado ainda que nos meses de janeiro e fevereiro 
foram concedidos 22 benefícios, sendo 20 aposentadorias e 02 pensões. Sendo informado ainda que, 
o PREVINIL encerrou o mês de fevereiro com R$ 7.338.710,59 em ativo financeiro disponível. O 
senhor Fagner esclarece que, conforme abordado na última reunião, não foi possível trazer o 
processo com a minuta de projeto de lei para restruturação da legislação previdenciária, em virtude 
das férias do Procurador Rodrigo. Todos os itens da pauta foram abordados e, após esclarecimentos, 
foram aprovados por unanimidade, e logo após foi franqueada a palavra aos membros do Conselho. 
Como não houve manifestação o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, sendo assinada por 
todos os demais presentes. 
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