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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 08 de julho de 2015, às 9:00 horas na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, Sr. Carlos Camilo;  Sr. Oswaldo 
Henrique Crespo Monticeli; Waldirene de Araújo e Silva; Sra. Eliana Cristina 

Costa e Sra. Adriana Batista de Paiva. Deu-se início aos trabalhos com o 
registro de justificativa das Conselheiras Maria Rosângela Fernandes e Marli 

Aparecida Braga Gonçalves Silva da impossibilidade de participarem da reunião 
ordinária deste Conselho devido às atividades da Secretaria Municipal de 

Educação. Recebemos o Processo Administrativo nº 85/2015 da Diretoria 

Executiva do INPREV que apresenta o Planejamento de Ações para 2015/2016 
aprovados em reunião de 23.12.2014, sendo que algumas destas ações serão 

analisadas e deliberadas nesta reunião. CONSOLIDAR A PREPARAÇÃO DO 
QUADRO DE SERVIDORES PARA ADMINISTRAR O INPREV NOS 

PRÓXIMOS MANDATOS DO GOVERNO MUNICIPAL e TREINAMENTO 
PARA SERVIDORES – As referidas ações estão em linha com a preocupação 

do Ministério de Previdência de priorizar a profissionalização dos gestores dos 
Regimes Próprios, sendo editadas as Portarias nº 185 de 14.05.2015 e nº 300 

de 03.07.2015, que instituem respectivamente o Programa de Certificação 
Institucional e Modernização dos RPPS, define regras sobre a classificação 

investidor qualificado e investidor profissional. Nas citadas Portarias o MPS 
elencou: a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária que 

proporcionem maior controle, mais transparência no relacionamento com 
segurados e a sociedade, com isto os RPPS serão levados a desenvolverem 

ações nas dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa e 

Educação Previdenciária com plano de ação de capacitação. Assim após 
discussões o Conselho de Administração à UNANIMIDADE delibera: Para os 

treinamentos rotineiros fica definido que todos os servidores lotados no 
INPREV e os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal poderão 

participar após avaliação da Diretoria Executiva, com o devido registro em Ata 
das reuniões administrativas dos mesmos e apresentação de certificado de 

participação. Quanto ao custeio de cursos de Pós-Graduação em RPPS voltados 
para as áreas específicas de atuação dos profissionais do INPREV, este 

Conselho de Administração delibera à UNANIMIDADE que somente poderão ser 
indicados os servidores que exercem Cargos de Provimento em Comissão em 

chefia nos serviços Administrativos, Benefícios e Financeiros e para servidores 
efetivos, cujo cargos sejam de nível superior, sendo que a Diretoria Executiva 

deverá avaliar a real necessidade e constar em Atas das reuniões 
administrativas cada indicação. DOTAR O INPREV DE UMA SEDE PRÓPRIA 

– Conforme aprovado em reuniões anteriores o Conselho de Administração 

deliberou pela “Reserva Financeira” com destinação à aquisição de Sede 
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própria. Após argumentações este Conselho delibera a UNANIMIDADE que a 
Diretoria Executiva desenvolva todas as ações necessárias para a concretização 

da aquisição de Sede própria, sendo que as principais ações sejam registradas 
em Ata nas reuniões administrativas da Diretoria Executiva. A Senhora 

Presidente, apresenta proposta de filiação do INPREV junto à ABIPEM – 
Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais que 

tem como objetivo principal congregar as instituições participantes através de 
constante aprimoramento do conhecimento, atividades de intercâmbio 

nacionais e internacionais, realizando congressos e seminários com o objetivo 

de discutir e difundir os princípios previdenciários e assistenciais capacitando 
os Gestores de Previdência dos RPPS bem como de todas as pessoas que 

direta ou indiretamente lidam com este importante tema.  A anuidade é de 
R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais). Diante da finalidade da referida 

Associação, este Conselho delibera a UNANIMIDADE pela filiação do INPREV. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada 

conforme vai por todos assinada. 


