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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada 
aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na 

sala de reuniões do INPREV, os membros do Conselho de Administração: Aline 
Rezende Silva Crispim, Brígida de Fátima Batista Gomes, Demétrio Lopes 

Tomaz, Gilcinéia Maria Tana, Luciano Cambraia Ferroni, Terezinha Lelo Viana 
Clepf, Waldirene de Araújo e Silva. Justificada a ausência do conselheiro João 

Batista Barolli. Foi deliberado que a reunião agendada para o dia 17/10/2018 
ficará cancelada e sendo substituída por esta reunião conjunta com os demais 

órgãos deliberativos do INPREV. Deu-se início dos trabalhos com a participação 

especial da senhora Ramsine Kézia, arquiteta responsável pela empresa 
contratada, Contempla Arquitetura e Construções Ltda-ME, para a elaboração 

do Projeto Arquitetônico, para a construção da sede do INPREV,  que se dispôs 
a apresentar seu trabalho final a este grupo. O Diretor-Presidente após as 

devidas apresentações, passou a palavra à arquiteta Ramsine Kézia, que 
explicou detalhadamente o projeto, explanado que a elaboração foi feita com 

base nos princípios da sustentabilidade, buscando promover a redução do 
consumo de água e de eletricidade, por meio da geração de energia limpa e 

renovável, a iluminação e ventilação natural, além da captação pluvial, visando 
a reutilização em áreas especificas, como soluções ecológicas e integração aos 

espaços de convivência. O projeto atende, ainda, aos normativos de 
acessibilidade, vagas para estacionamento, prevenção e combate a incêndio 

entre outros. O projeto arquitetônico foi planejado para atender as atividades 
hoje desenvolvidas: Recepção e Atendimento aos beneficiários, Diretoria 

Executiva, Serviço Administrativo, Serviço de Benefícios, Serviço Financeiro e 

Investimentos, Compensação Previdenciária, Almoxarifado, Arquivo, e ainda 
espaços para abrigar o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de 

Investimentos, Perícia Médica e Equipe Multidisciplinar, Procuradoria, Controle 
Interno, Tecnologia da Informação, Almoxarifado e Arquivo, além da sala 

Multiuso com bateria de sanitários, com área para desenvolvimento de projetos 
de pré e pós-aposentadoria que aguardam para serem iniciados, garantindo 

áreas para o crescimento futuro das atividades do instituto. Em 31/07/2018, o 
Projeto Arquitetônico concebido pela empresa fora apresentado a este mesmo 

grupo de gestão do INPREV, tendo, na ocasião, recebido manifestação 
favorável unânime, conforme matéria publicada no Informativo INPREV ano 02 

nº 05. O projeto foi ainda,  apresentado aos servidores do INPREV. Houve 
aproveitamento das sugestões propostas, que prontamente foram levadas à 

arquiteta, que gentilmente procedeu com as devidas alteração no Projeto. De 
lá para cá, o Projeto Arquitetônico foi modificado em pequenos detalhes quanto 

à divisão interna dos espaços e na sua destinação.  Não houve alterações de 

área e fachada, apenas, adequações para atender às normas do Município 
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quando de sua análise pelo Setor competente, que já manifestou previamente 
favorável a sua aprovação nesta forma apresentada. O Projeto Arquitetônico 

foi amplamente debatido e esclarecidas as dúvidas. Decididos os próximos 
passos, quais sejam, solicitação ao Município de aprovação e a devida licença 

para construção da obra, bem como, a formalização de processo licitatório para 
contratação dos projetos complementares e na sequência, abertura de certame 

visando escolha de empresa para execução da obra. A previsão é de que estas 
etapas sejam cumpridas em 2018 e que a partir de janeiro de 2019, a 

execução da obra possa ter seu início, tudo isso, em situação normal do 

andamento das pertinentes rotinas. Nada mais havendo a ser tratado, eu 
Terezinha Lelo Viana Clepf, lavrei esta ata que vai por todos assinada. 


