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

ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de 2020, às 09:00h, em observância ao contido no artigo 3º do Decreto 

Estadual nº 46.973 de 16 de março de 2020, esta reunião foi realizada remotamente, através do aplicativo “WhatsApp”, 

para evitar aglomeração 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, senhora Magna Alvarenga Dallia, senhor 

Marcelo Neves Monteiro, senhor Júlio Cesar Teixeira de Oliveira, senhor Fagner Luiz Domingos da Silva, senhor 

Carlos Rafael Drummond Alvarez 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 do Relatório de Governança 

Corporativa Gestão Previdenciária 2019; 2) Apreciação do Relatório de Gestão dos Recursos Financeiros relativa à 

Prestação de Contas referente à competência janeiro/2020, encaminhado previamente por e-mail para leitura; 2) 

Assuntos gerais. Abrindo a reunião, o senhor Presidente do Conselho fez a leitura da ata do Conselho Fiscal. Em 

seguida, passou para a ordem do dia, informando que no mês de janeiro, conforme consta no relatório de gestão, foram 

concedidos 05 novos benefícios, sendo 04 de aposentadoria e 01 de pensão. No mês de janeiro foram bloqueados 13 

benefícios em virtude do não comparecimento para realizar o recadastramento/atestado de vida, relativos ao mês de 

novembro e 04 benefícios foram encerrados, sendo 04 em virtude de óbito. E, 12 benefícios foram restabelecidos face o 

comparecimento dos beneficiários. A par da concessão de benefícios, o Instituto continuou processando a folha de 

pagamento de um total de 1.551 beneficiários, sendo 1.262 servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo 

e de 275 pensionistas, além de 14 beneficiários do IBASCAMN. Passando a palavra a senhora Danielle, esta apresentou 

o Relatório de Governança Corporativa  Gestão Previdenciária 2019, que foi encaminhado previamente por email para 

leitura, relativa a prestação de contas da Diretoria Executiva do ano de 2019, com todas as atividades desenvolvidas por 

todos os setores do Instituto, sendo submetido a apreciação e aprovado por todos os presentes. Em seguida, a senhora 

Danielle apresentou a todos o processo nº 243/2017, que trata da manualização dos procedimentos, para apreciação do 

Manual de Arrecadações e cobranças e o Manual de Pagamentos, constantes às fls. 261/304 e 305/324, respectivamente. 

Sendo aprovados por todos. A senhora Danielle informou ainda que o processo nº 2012/02/26, que trata da alteração das 

leis municipais para adequação as normas da Emenda Constitucional nº 103/2019, já teve parecer favorável da PGM e 

encontra-se no Gabinete do Exmo. Senhor Prefeito para aprovação e posterior envio à Câmara para votação e 

aprovação. A senhora Danielle trouxe para a reunião o processo nº 2020/02/33, que  trata da locação do imóvel para 

instalação da nova sede do Previnil, conforme falado na última reunião e que, após a análise de viabilidade jurídica pela 

Procuradoria do Instituto, o processo será encaminhado à Secretaria de Obras para análise do valor de mercado para 

locação do imóvel escolhido pela Diretoria Executiva baseado na conveniência e oportunidade, sendo submetido a 

apreciação e aprovação. Todos os itens da pauta foram abordados e, após esclarecimentos, a prestação de contas relativa 

ao exercício de 2019 e à competência janeiro/2020 foi aprovada por unanimidade, com base na aprovação do Conselho 

Fiscal. Após foi franqueada a palavra. Como não houve manifestação o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, 

e eu, Júlio Cesar Teixeira de Oliveira, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos os demais presentes. 
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