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ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 
 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 
 

 
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de 2017, às 15:00h, 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, havendo número legal, a 
Presidente do PREVINIL deu por aberto os trabalhos do Conselho de Administração e passou a 
apresentar a seguinte ordem do dia: 1)Apreciação dos relatórios de gestão dos Recursos Finan-
ceiros de abril, maio e junho com a demonstração do fluxo de caixa dos referidos meses de 2017. 
2) Apresentação do código de ética do PREVINIL. 3) Apreciação do Relatório de Gestão Previ-
denciária do trimestre. 4) Apreciação das decisões tomadas pela Diretoria Executiva. 5) Assuntos 
gerais. Foi informado pela senhora Presidente do PREVINIL que no dia nove de maio do corren-
te ano foi assinando com o RIOPREVIDENCIA um convênio com o objetivo de estabelecer a 
cooperação técnica e administrativa para a operacionalização dos procedimentos de troca de informações 
entre os cooperantes constantes de suas respectivas bases de dados cadastrais dos servidores públicos 
ativos, inativos e pensionistas, bem como dos dados relativos aos óbitos a fim de otimizar as Folhas de 
Pagamentos através do cruzamento dessas bases cadastrais. 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 a Senhora Presidente deu por encer-
rada a reunião, sendo assinada por todos os demais presentes. 

 
 

____________________________ 
Danielle Villas Bôas Agero Corrêa 

 
 
 

_____________________________ 
Leando Reis Lima 

____________________________ 
Fagner Luiz Domingos da Silva 

 
 
 
 
 


