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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 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 
Aos dezenove dias do mês de setembro 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, , o 
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 por motivos de saúde. Havendo número legal, o Presi-
dente 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 dos balancetes de 
Junho e Julho de 2018. 2) Apreciação dos Relatórios de Gestão de Junho e Julho de 2018. 3) Assuntos 
gerais. Inicialmente o senhor Presidente informou que em virtude do grande volume de trabalho, a mudança 
do sistema de folha de pagamento. Passando a informar que durante o meses de Junho e Julho 14 benefícios 
foram encerrados em virtude de acumulação ilícita, onde ao serem convocados os servidores optaram em 
renunciar aos proventos de aposentadoria no Município de Nilópolis, o que gerou uma redução de R$ 
614.442,11 no ano de 2018. No período, foram concedidos 12 novos benefícios, sendo 11 aposentadorias e 1 
pensão. A par da concessão de benefícios, o Instituto continuou processando a folha de pagamento de um 
total de 1.545 beneficiários, sendo 1.275 servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo e de 270 
pensionistas. O Presidente do Conselho falou sobre as leis que já estão na Câmara. A Presidente Danielle 
falou sobre o Pró-Gestão, que está sendo providenciada a manualização de todos os procedimentos adminis-
trativos e que o Instituto vai aderir ao Programa, para isso faremos certificação. Trouxe ainda para aprecia-
ção a necessidade sobre o processo de credenciamento das empresas e entidades interessadas em fechar 
convênio com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL. A Presi-
dente Danielle informou sobre a necessidade de mais conselheiros se certificarem. 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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