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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 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 
Aos dezesseis dias do mês de maio 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 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, 
senhor Luiz Salino, como membro nato a senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Presidente do Previnil, 
O senhor Leandro Reis Lima justificou a ausência por motivos pessoais. 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 do balancete de 
Março de 2018. 2) Apreciação do Relatório de Gestão de Março de 2018. 3) Assuntos gerais. Inicialmente o 
senhor Presidente do Conselho, esclarece que o Relatório de Gestão foi encaminhado pela Senhora Presiden-
te do Instituto por email na data de hoje aos senhores conselheiros. Após deliberarem sobre matéria, a 
prestação de contas março de 2018 foi aprovada por unanimidade. Passando a palavra a Senhora Presidente 
do Instituto, esta informou que em virtude do convênio firmado com o Rioprevidência, conforme relatado na 
última reunião, dos 104 casos de acumulação de aposentados, que estão tratados individualmente pelo 
PREVINIL, 12 benefícios já foram suspensos, sendo 11 (onze) benefícios de aposentadoria renunciados e 1 
(um) pedido de exoneração de servidor ativo do Previnil. Foi informado ainda que no mês de março foram 
concedidos 14 benefícios, sendo 13 aposentadorias e 01 pensão. Sendo informado ainda que, o PREVINIL 
encerrou o mês de março com R$ 5.684.861,91 em ativo financeiro disponível. A senhora Danielle informa 
ainda que, no entre os dias 04 e 06 do mês em curso, por não termos como precisar o dia e hora corretos, a 
sede do Instituto sofreu uma invasão, sem sinais de arrombamento na porta, onde foram furtados dois 
notebooks, e alguns documentos e processo que ainda não temos como informar quais foram subtraídos, 
sendo feito o Registro de Ocorrência nº 057-03160/2018 na Delegacia de Polícia. Que por esse motivo 
estamos reforçando a segurança do PREVINIL e ainda vendo a possibilidade de irmos para outro local. Além 
disso, estamos fazendo uma organização no setor de arquivo para melhor localização dos processos e 
tentarmos apurar quais documentos foram retirados.   A senhora Danielle informa que duas minutas de 
projeto de lei já estão prontas em fase de ajuste para apreciação do Conselho, mas que me virtude dos fatos 
ocorridos na última semana não conseguiu ajustar com o Procurador do Instituto, porém apresentou aos 
membros deste órgão colegiado as minutas apenas para conhecimento que não está parado o projeto de lei 
para restruturação da legislação previdenciária. A senhora Presidente informa ainda que agendado um 
passeio para o Museu do Amanhã no dia 14 de junho para levar os aposentados, além do curso de informáti-
ca para a terceira idade com início no dia 25 de maio, realizado pelo CEBRAC, sendo parte das atividades 
integrativas que estão sendo desenvolvidas. Todos os itens da pauta foram abordados e, após esclarecimen-
tos, 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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