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ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 
 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 
 

 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2017, 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, publica-
do no Diário Oficial do Jornal a Voz dos Municípios Fluminenses compareceram os seguintes 
conselheiros, senhor Fagner Luiz Domingos da Silva, senhor Júlio Cesar Teixeira de Oliveira, 
senhor Leandro Reis Lima, senhor Luiz Salino 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 das decisões 
tomadas pela Diretoria Executiva. 2) Política de Investimentos 2018 (retificadora em virtude da 
Resolução Bacen nº 4.604/2017. 3)Prestação de contas relativa às competências de setembro e 
outubro de 2017. 4)Assuntos gerais. Aproveitando o senhor Presidente do Conselho esclarece 
que inicialmente esta reunião seria no dia 09 de novembro, porém em virtude da obra de adequa-
ção interna do setor de folha de pagamento, no qual o senhor Presidente é lotado, solicitou a 
transferência para a data de hoje. Foi encaminhado, via email, na data de ontem, cópia dos 
Relatórios de gestão de Setembro e Outubro para apreciação e deliberação. Sendo nesta data 
aprovada a prestação de contas dos meses de julho, agosto, setembro e outubro em conformidade 
com o que consta nos relatórios de gestão que foram entregues previamente. Foi submetida a 
apreciação dos conselheiros a Política de Investimentos para o exercício de 2018, retificada em 
virtude da Resolução Bacen nº 4.604/2017, sendo aprovada por todos. A Diretora Presidente do 
PREVINIL informa à todos os conselheiros que em virtude da publicação das leis 6556 e 6557 
de 2017, os parcelamentos firmados com o Município serão reconsolidados junto à Secretaria de 
Previdência. 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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