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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 09 de fevereiro de 2017, às 14:00 horas na sede da autarquia, presentes 

os conselheiros: TITULARES: Aline Rezende Silva Crispim; Demétrio Lopes 
Tomas; Juliana de Paula Mendonça; Vitor Lúcio da Silva e Terezinha Lelo Viana 

Clepf. SUPLENTES: Brígida de Fátima Batista Gomes; Gilcinéia Maria Tana; 
Rejane Thecha Rodrigues; Waldirene de Araújo e Silva; Mariléa Rios Fontoura 

Pereira e Willian Gregório Grande. Registra-se a ausência dos Conselheiros 
Titulares: Luciano Cambraia Ferroni e Ronaldo Gomes de Lima Júnior.Deu-se 

início aos trabalhos com a apresentação da AVALIAÇÃO ATUARIAL – Data Base 

/ 2016 pela empresa OLDAPI - Assessoria em Administração Pública, tendo o 
seguinte resultado: PLANO PREVIDENCIÁRIO:2.305 ativos; 648 inativos e 172 

pensionistas. PLANO FINANCEIRO: 520 ativos; 258 inativos e 06 pensionistas. 
Os estudos apresentados demonstram que o Plano Previdenciário do RPPS 

encontra-se em equilíbrio atuarial com o resultado positivo de R$ 
36.138.751,09, em virtude da Segregação das massas realizadas em 2013. 

Diante de toda apresentação, esclarecidas as dúvidas, o Cálculo Atuarial - Base 
Dezembro/2016 foi submetido à deliberação deste Conselho, com manifestação 

favorável, a UNANIMIDADE, pela sua aprovação. Foi solicitado pelos 
Conselheiros presentes a elaboração de calendário de todas as reuniões para 

que facilite as agendas dos mesmos, sendo que a Sra. Presidente 
comprometeu em apresentar na próxima reunião. A Conselheira Juliana de 

Paula Mendonça apresenta sugestão para que o INPREV possa promover 
treinamento para os servidores municipais com o intuito de divulgar o Instituto 

e facilitar na formação de chapas para as futuras eleições. Após debatido, foi 

aprovado por UNANIMIDADE para que seja encaminhado a Diretoria Executiva. 
A Conselheira Waldirene de Araújo e Silva apresenta sugestão para que o 

INPREV possa elaborar INFORMATIVO para divulgar o Instituto após debatido, 
foi aprovado por UNANIMIDADE para que seja encaminhado a Diretoria 

Executiva. Recebemos da Diretoria Executiva convite para apresentação do 
Relatório e Andamento dos Investimentos do INPREV que será conduzido por 

representantes da empresa de Consultoria em Investimentos – Risk Office 
Assessoria Financeira Ltda em 17/02/2017 às 9 horas na Sede do INPREV. A 

Senhora Presidente esclareceu aos Conselheiros que o Grupo criado no “Whats 
App” somente deverá ser utilizado para agendamentos de reuniões e/ou 

encontros do Conselho de Administração. Recebemos da Diretoria Executiva o 
Processo n° 9.258/2015 referente à devolução da parcela de 1/3 de férias aos 

servidores exonerados da Guarda Municipal no valor de R$ 2.123,93 (Dois mil, 
cento e vinte e três reais e noventa e três centavos) – PARCELA PATRONAL e 

R$ 1.075,84 (Hum mil, setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) – 

PARCELA SERVIDOR,  sendo que tal assunto já havia sido amplamente 
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analisado conforme consta em Ata deste Conselho de Administração do dia 
04.08.2014. Diante do exposto na referida Ata, este Conselho de 

Administração delibera à UNANIMIDADE pela devolução dos recolhimentos que 
incidiram sobre 1/3 de férias constantes nos levantamentos efetuados pelo 

setor competente. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata 
que, lida e achada conforme vai por todos assinada. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


