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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 
 DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVINIL 

 
Aos dezessete dias do mês de julho 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 Gonçal-
ves Filgueiras nº 18 sala 201, em atendimento à Convocação feita pela Presidente do Previnil, 
compareceram os seguintes Diretores, senhor Alberto Zampaglione, senhora Solange Dutra e a 
senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Presidente do Previnil. Passando a palavra a Senhora 
Presidente do Instituto, esta informou que em virtude do grande volume de trabalho, e considerando 
o fato que tivemos que retirar todos os processos do arquivo e que todas as caixas box ficaram 
durantes os últimos dois meses na sala da Presidência, além das licitações para contratação do 
sistema de benefícios e folha de pagamento e o sistema de contabilidade, e, que por ser na modali-
dade técnica e preço, durante os meses de maio e junho, alguns membros da diretoria compõem a 
comissão especial de avaliação do sistema a ser contrato, por esses motivos não foi realizada a 
reunião no mês de junho. Passando que informar que durante o mês de maio 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$ 39.656,38, na folha de benefícios da competência maio, paga no mês de junho. No período, 
foram concedidos 10 novos benefícios, sendo 10 aposentadorias. A par da concessão de benefícios, 
o Instituto continuou processando a folha de pagamento de um total de 1.558 beneficiários, sendo 
1.289 servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo e de 269 pensionistas. No mês de 
Maio, o Instituto atingiu 53,26% da meta atuarial e no acumulado do ano o atingimento foi de 
85,23%, conforme consta no Relatório de Gestão Previdenciária. A Presidente informa ainda que, 
após a invasão que sofremos no Instituto, com muito esforço e empenho de alguns servidores que 
não mediram forças, conseguimos reformar todo o setor de arquivo, após a entrega dos novos 
armários, no dia 29 de junho. Todos os processos foram catalogados e hoje temos um controle 
efetivo de tudo de existe fisicamente no arquivo. A Presidente informa ainda que, a partir de ama-
nhã dia 18 de julho iremos realizar um mutirão da limpeza, onde realizaremos a pintura e limpeza 
da estrutura interna do Instituto, com os servidores voluntários. A senhora Danielle trouxe para a 
aprovação da diretoria minuta de três de projetos de lei, que tratam da reestruturação do PREVINIL, 
do plano de custeio e do plano de cargos e salários dos servidores.  Todos os itens da pauta foram 
abordados e, após esclarecimentos, foram aprovados por unanimidade, e logo após foi franqueada a 
palavra aos membros da Diretoria que se manifestaram acerca dos assuntos abordados, aprovando 
tudo que foi apresentado. A Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, e eu Alberto Zampa-
glione lavrei a presente ata que vai assinada por todos os demais presentes. 
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