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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 03 de setembro de 2015, às 8:00 horas na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, Sra. Maria Rosângela Fernandes; 
Sra. Marli Aparecida Braga Gonçalves Silva; Sr. Oswaldo Henrique Crespo 

Monticeli; Sra. Waldirene de Araújo e Silva; Sra. Janice Cougo e Sra. Adriana 
Batista de Paiva. Recebemos o Processo Administrativo nº 69/2015 e 94/2015 

da Diretoria Executiva do INPREV que apresenta solicitação do benefício de 
aposentadoria da servidora municipal CLAUDIA MARIA MESQUITA PELOSO, 

detentora do cargo de TNS / ES / Médica Cardiologista. No Processo nº 

69/2015 a referida servidora solicita esclarecimentos quanto à concessão do 
benefício citado, sendo que a mesma recebeu todas as orientações 

necessárias. Nos termos do Processo nº 94/2015 a servidora requereu o 
benefício de aposentadoria, sendo que após minuciosa análise, o pleito foi 

indeferido, uma vez que não houve apresentação da Certidão de Tempo de 
Serviço referente ao período de 01.07.1984 a 14.06.1992. Conforme consta 

dos autos o período já foi utilizado pelo Regime Geral de Previdência em 
28.02.2013 na concessão de aposentadoria no INSS conforme registro 

42/162.500.019-4. Inconformada com o indeferimento do pleito, a servidora 
apresentou pedido de reconsideração. Diante de toda documentação constante 

dos autos este Conselho de Administração, após analisar criteriosamente o 
pedido de reconsideração, RATIFICA a decisão exarada pela Diretoria 

Executiva conforme documento de fls. 62/63 do Processo nº 94/2015 e por 
consequência mantém o INDEFERIMENTO ao pleito em questão, em virtude 

da  ausência de Certidão de Tempo de Serviço referente ao período de 

01.07.1984 a 14.06.1992 fato que inviabiliza a comprovação do tempo total 
necessário para a aposentadoria conforme regramento constitucional. Em 

prosseguimento, analisamos o Processo nº 85/2015 que versa aprovação em 
reunião de 08/07/2015 referente ao custeio de cursos de Pós-Graduação em 

RPPS voltados para as áreas específicas de atuação dos profissionais do 
INPREV, sendo que a Diretoria Executiva deverá avaliar a real necessidade e 

constar em Atas das reuniões administrativas cada indicação. Em reunião da 
Diretoria Executiva de 07/08/2015, deliberou a unanimidade pela indicação do 

servidor, Paulo Alexandre Praxedes, Chefe do Serviço Financeiro do INPREV, 
para fazer o curso de Pós-Graduação em RPPS, ministrado pela Damásio 

Educacional S/A e sua Franqueada (Varginha). Considerando a impossibilidade 
da instituição de ensino Damásio Educacional S/A de se celebrar contrato de 

Pós-Graduação com Entidade pessoa jurídica, uma vez que o sistema 
autorizado pelo MEC – Ministério da Educação é automatizado e quando 

inserido no sistema o nome do aluno (pessoa física), o sistema 

automaticamente gera o contrato (padrão entre a franqueadora, franqueada e 
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aluno), libera o acesso do aluno a área restrita do curso on-line ou 
telepresencial, material didático, avaliações, lista de presença até a geração do 

certificado de conclusão. Certificado esse, que tem caráter pessoal. Por esse 
motivo, consequentemente os boletos, notas fiscais serão emitidos na pessoa 

física. Considerando consulta realizada junto a CONAM – Consultoria em 
Administração Municipal, sobre alternativa de como proceder com o processo 

de despesa no INPREV, manifestou-se: “Acredito que o melhor é formalizar todo 

processo de despesa pelo Departamento de Compras do INPREV, com as devidas 

justificativas e, nesse processo, juntar os contratos individuais de cada servidor, bem 

como o documento comprobatório em nome do servidor, contudo o pagamento seria 

realizado, por meio de boleto bancário, pelo INPREV. Sugiro que esse procedimento e 

justificativa passem pelo crivo do Conselho Administrativo”. Diante das 
considerações apontadas, o Conselho de Administração, para essa despesa, 

manifesta favorável que os documentos comprobatórios que acompanham o 
Processo de Despesa do INPREV instruído em nome da pessoa jurídica 

Damásio Educacional (CNPJ 07.912.676/0001-09), sejam em nome da pessoa 
física, no caso o servidor indicado pela Diretoria Executiva, Sr. Paulo Alexandre 

Praxedes. A Senhora Presidente, apresentou para deliberação, proposta de 
adiantamento do pagamento da primeira parcela do 13º salário / 2015 aos 

aposentados e pensionistas, sendo que restou aprovada a sua efetivação na 
folha de pagamento da competência setembro/2015, alinhado ao procedimento 

do Regime Geral de Previdência / INSS. Nada mais havendo a ser tratado, 
lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


