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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 2018 
 DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVINIL 

 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 14:00h, na sede do Instituto de Previ-
dência 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 Previ-
nil, compareceram 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 aprovação do Planejamento Estratégico do PREVINIL para o triênio 2018-2020, 
apresentando o Relatório de Planejamento Estratégico, onde foi apresentado um breve histórico 
sobre previdência e sobre o PREVINIL, os valores organizacionais foram definidos, a nova missão 
do Instituto foi definida: “Conceder e manter o benefício previdenciário, com eficácia e digni-
dade aos nossos segurados, servidores ativos, inativos e pensionistas, trabalhando com huma-
nização, ética e responsabilidade.” A visão de “ser uma gestão de excelência, com ética e transpa-
rência em seus atos”. O relatório definiu os objetivos a serem alcançados para os anos 2018, 2019 e 
2020, sendo definido que no encerramento de cada ano serão verificado os objetivos atingidos para 
possível readequação. 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. Como 
não houve manifestação a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, sendo assinada por todos 
os demais presentes. 
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Diretor Financeiro 
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Diretora de Benefícios e Administração 

 

 


