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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 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVINIL 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2018, às 10:00h, 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, compareceram os 
seguintes Diretores, senhor Alberto Zampaglione – Diretor Administrativo e Financeiro, senhora 
Solange Dutra – Diretora de Benefícios, senhor Rodrigo Serpa Florêncio – Diretor Jurídico e a 
senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa – Presidente do Previnil. Havendo número legal, a senhora 
Presidente do PREVINIL, deu por aberta a reunião e passou a apresentar a seguinte ordem do dia: 1) Apreci-
ação do balancete de setembro de 2018. 2) Apreciação do Relatório de Gestão de Setembro de 2018 e 3) 
Assuntos gerais. A senhora Presidente informou que no mês de setembro, foram concedidos 07 novos 
benefícios, sendo 06 aposentadorias e 1 pensão. A par da concessão de benefícios, o Instituto continuou 
processando a folha de pagamento de um total de 1.544 beneficiários, sendo 1.273 servidores inativos do 
Poder Executivo e Poder Legislativo e de 271 pensionistas. Falou ainda que desde de maio do corrente ano 
até a presente data mais de setenta e cinco (75) ofícios foram respondidos ao TCE via SICODI. O número 
alto de ofícios deve-se ao fato de muitos processos terem retornado em diligência externa para esclarecimen-
tos e retificações dos atos concessórios de benefícios.  Todos os itens da pauta foram abordados e, após 
esclarecimentos, foram aprovados por unanimidade, e logo após foi franqueada a palavra. Como não houve 
manifestação a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Alberto Zampaglione, lavrei a presente 
ata que após lida foi assinada por todos os demais presentes. 
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