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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 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 

 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL 

 
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2019, 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 Luiz Salino, senhor Leandro Reis Lima 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 relativa à Prestação de Contas da Gestão referente ao 

exercício de 2018, encaminhado previamente por e-mail para leitura e 3) Assuntos gerais. Abrindo a reunião, 

o senhor Presidente informa que durante o mês janeiro foi devidamente implantado o reajuste salarial de 

todos os servidores paritários e não paritários e que durante todo o mês de janeiro os setores se envolveram 

para gerar as informações necessárias para a conclusão do Relatório de Gestão do ano de 2018, que o 

resultado surpreendeu, pois conseguimos visualizar com absoluta clareza todas as atividades desenvolvidas 

ao longo do ano de 2018. Passando a palavra a senhora Presidente do Instituto, esta falou que foi publicado o 

primeiro edital de convocação dos segurados que não compareceram ao Instituto para realizar o atestado de 

vida. Caso as pessoas não compareçam o benefício será suspenso até a regularização. Todos os itens da pauta 

foram abordados e, após esclarecimentos, a prestação de contas do exercício de 2018 foi aprovada por 

unanimidade, e logo após foi franqueada a palavra. Como não houve manifestação o Senhor Presidente deu 

por encerrada a reunião, e eu, Leandro Reis Lima, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos 

os demais presentes. 
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