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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 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 

 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 09:00h, na sede do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, situado na rua professor Alfredo Gonçalves 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, o 

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 aberta a reunião e passou a apresentar a seguinte ordem do dia: 1) 

Apreciação dos balancetes de novembro e dezembro de 2019. 2) Apreciação dos Relatórios de Gestão de 

Novembro de Dezembro de 2019, encaminhados previamente por e-mail para leitura e 3) Assuntos gerais. 

Abrindo a reunião, o senhor Presidente informa nos meses de novembro e dezembro, foram concedidos 04 

novos benefícios, sendo 02 de aposentadoria e 02 de pensão. E 01 benefício foi encerrado em virtude de 

óbito. A par da concessão de benefícios, o Instituto continuou processando a folha de pagamento de um total 

de 1.547 beneficiários, sendo 1.271 servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo e de 276 

pensionistas. Passando a palavra a senhora Presidente do Instituto, esta falou que no dia 02 de janeiro 

iniciou-se o atestado de vida (recadastramento) de todos os aposentados e pensionistas, conforme 

mencionado na última reunião. Até o ano de 2018 não existia essa obrigatoriedade e partir de agora todos os 

beneficiários deveram fazer a prova de vida no mês de aniversário. Esclareceu também que a outra meta é a 

partir de abril de 2019 iniciar o recadastramento geral dos servidores ativos do Município, que já elaborou 

minuta de decreto para encaminhar ao Exmo. Senhor Prefeito para apreciação, aprovação e publicação. A 

senhora Danielle informou ainda que no mês de dezembro/2018 o PREVINIL teve uma receita arrecadada de 

R$ 4.065.733,54 e encerrou o mês com R$ 3.388.501,99 em ativo disponível, onde 63,07% dos recursos 

estão aplicados na Caixa Econômica e pouco mais de 13% no Banco Itaú e 23,88% em disponibilidade 

financeira em conta corrente, pois o recurso foi creditado pelo Município após o horário limite para 

aplicação. A senhora Danielle informa ainda que todas as folhas de pagamento, incluindo o décimo terceiro 

salário de 2018 foram integralmente quitadas dentro do exercício financeiro. A senhora Danielle esclarece 

que em setembro de 2017 autuou um processo solicitando ao Controle Interno do Instituto que elaborasse a 

manualização de todos os procedimentos para funcionamento do PREVINIL, que já temos o Manual de 

Licitação e o Manual de Investimentos prontos e que até o final de março irá submeter todos os demais 

manuais para apreciação e aprovação do Conselho de Administração. O Senhor Presidente do Conselho 

informa a todos o calendário das reuniões para o ano de 2019, que segue anexado a presente ata. Todos os 

itens da pauta foram abordados e, após esclarecimentos, a prestação de contas de novembro e dezembro e 

todos os demais itens foram aprovados por unanimidade, e logo após foi franqueada a palavra. Como não 

houve manifestação o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Leandro Reis Lima, lavrei a 

presente ata que após lida foi assinada por todos os demais presentes. 
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