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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 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVINIL 

 
Aos dois dias do mês de janeiro 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 à Convocação feita pela Presidente do Previnil, compare-
ceram os seguintes Diretores, senhor Alberto Zampaglione, Diretor Financeiro, senhora Solange 
Dutra, Diretora de Benefícios e Administração e a senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, 
Presidente do Previnil. Abrindo a reunião a senhora Presidente, informa que a reunião é para tratar 
da Prestação de Contas da Diretoria Executiva, apresentando o Relatório de Gestão Previdenciária 
de 2017, sendo abordadas todas as atividades desenvolvidas em 2017, dentre elas a Auditoria 
financeira que está verificando a conformidade dos valores pagos com o valor fixado e registrado 
pelo TCE; a inserção dos dados cadastrais relativo ao censo previdenciário realizado em 2016, visto 
que os nenhum dado havia sido inserido no sistema; a realização do Convênio com o Riopreviden-
cia para verificação das acumulações de cargos públicos que gerou a publicação do Decreto nº 
4283/2018 em 29/12/2017; foi informado ainda que 21 certidões de tempo de contribuição foram 
homologadas pelo Instituto; foi informado ainda que durante o ano de 2017 foram concedidos 136 
benefícios, sendo 117 aposentadorias e 19 pensões; a diretoria financeira informou que o PREVI-
NIL teve um acréscimo de 59,37% na receita previdenciária enquanto que a despesa teve um 
acréscimo de 23,49%, encerrando o exercício com R$ 5.205.083,93 em ativo disponível, o que 
representou um acréscimo patrimonial de 64,73% . O planejamento estratégico para 2017 atingiu as 
metas definidas e o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP foi renovado em 20 de 
dezembro de 2017. Todos os itens da pauta foram abordados e, após esclarecimentos, foram apro-
vados por unanimidade, e logo após foi franqueada a palavra aos membros da Diretoria. Como não 
houve mais manifestação a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, sendo assinada por 
todos os demais presentes. 
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