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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 2018 
 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 
Aos cinco dias do mês de março 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 Previ-
nil, compareceram os seguintes conselheiros, senhor Fagner Luiz Domingos da Silva, senhor Júlio 
Cesar Teixeira de Oliveira, senhor Leandro Reis Lima, e como membro nato a senhora Danielle 
Villas Bôas Agero Corrêa, Presidente do Previnil. O senhor Luiz Salino justificou a ausência. 
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 seguin-
te ordem do dia: 1) Apreciação da Prestação de Contas da Diretoria Executiva relativa ao Exercício 
de 2017. 2) Apreciação dos Relatórios de Gestão de Novembro e Dezembro de 2017. 3) Apreciação 
do Relatório de Planejamento Estratégico para os anos de 2018-2020. 4)Assuntos gerais. Aprovei-
tando o senhor Presidente do Conselho esclarece inicialmente que a reunião de dezembro não foi 
realizada em virtude do fechamento da folha de pagamento do décimo terceiro, e em janeiro em 
virtude da aplicação do reajuste salarial, visto que o Presidente do Conselho é o responsável direto 
pela Folha de pagamento do Instituto. Sendo solicitado por alguns conselheiros que a reunião que 
seria em fevereiro, fosse transferida para a data de hoje, por razões de viagens. Desta forma, este 
órgão colegiado retorna suas atividades na data de hoje. Passando a palavra à Senhora Presidente do 
Instituto que informa que já havia encaminhado por email, os relatórios citados na ordem de pauta. 
Após fazer a leitura da ata e do Parecer do Conselho Fiscal quanto à prestação de contas do Exercí-
cio de 2017, a senhora Danielle começa a abordar todas as atividades que foram desenvolvidas, tais 
como a auditoria, realizada através de um grupo de trabalho, para verificar a conformidade dos 
valores pagos com o ato de aposentação/pensão que foi registrado pelo TCE. O convênio firmado 
com o Rioprevidência para verificar as acumulações ilícitas. Foi informado ainda que no ano foram 
concedidos 136 benefícios, sendo 117 aposentadorias e 19 pensões, em virtude do grande acúmulo 
de processos de anos anteriores, e que a gestão já conseguiu eliminar todos os processos que esta-
vam parados no Instituto antes do início da atual Diretoria. Durante o ano 21 certidões de tempo de 
contribuição foram homologadas pelo PREVINIL. Sendo informado ainda que, o PREVINIL 
encerrou o exercício com R$ 5.205.083,93 em ativo financeiro disponível, uma evolução de 
64,73%, quando comparado ao encerramento do exercício de 2016. A senhora Danielle trouxe ainda 
o Relatório de Planejamento Estratégico para o triênio de 2018-2020, sendo abordada individual-
mente a meta anual de planejamento. A senhora Danielle esclarece ainda que a minuta de projeto de 
lei para restruturação da legislação previdenciária está quase concluída para ser apresentada ao 
Conselho de Administração e que acredita que na próxima reunião será possível trazer o processo 
para análise deste Órgão colegiado. 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. 

____________________________ 
Danielle Villas Bôas Agero Corrêa 

 
 

_____________________________ 
Júlio Cesar Teixeira de Oliveira 

 

____________________________ 
Fagner Luiz Domingos da Silva 

 

____________________________ 
Leandro Reis Lima  
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