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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 09 de abril de 2015, às 15h30mim na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, Sr. Carlos Camilo; Sra. Raquel 
das Graças Silva; Sra. Marli Aparecida Braga Gonçalves Silva; Sr. Oswaldo 

Henrique Crespo Monticeli; Sr. Rober Luiz de Oliveira e Sra. Janice Cougo. Deu-
se início aos trabalhos com a apresentação da AVALIAÇÃO ATUARIAL – Data 

Base / 2014 pela empresa OLDAPI - Assessoria em Administração Pública, 
tendo o seguinte resultado: PLANO PREVIDENCIÁRIO: 2.305 ativos; 589 

inativos e 157 pensionistas. PLANO FINANCEIRO: 651 ativos; 149 inativos e 6 

pensionistas. Os estudos apresentados demonstram que o RPPS encontra-se 
em equilíbrio atuarial com o resultado positivo de R$ 15.737.366,05, em 

virtude da Segregação das massas realizadas em 2013. Diante de toda 
apresentação, esclarecidas as dúvidas, o Cálculo Atuarial - Base 

Dezembro/2014 foi submetido à deliberação deste Conselho, com manifestação 
favorável, a UNANIMIDADE, pela sua aprovação. Conforme consta da Ata 

anterior este Conselho aprovou minuta de Projeto de Lei para a criação de 
cargos e alterações em dispositivos da Lei Municipal nº  4.965/2008. 

Considerando  sua aprovação pela Câmara Municipal foi sancionada a  Lei 
Municipal nº 5.988 de 31.03.2015. Neste contexto o Senhor Prefeito Municipal 

através do Ofício nº 34/2015 submete a apreciação deste Conselho nos termos 
da legislação vigente os nomes das servidoras MARGARETH APARECIDA DE 

SOUZA CARVALHO e AIDA HELENA PETRIN BRUNIERA para ocuparem 
respectivamente os cargos de Chefe do Serviço de Benefícios e de Chefe do 

Serviço Administrativo, juntando para análise os Currículos correspondentes. 

Assim após manifestações deliberou-se pela aprovação a UNANIMIDADE, dos 
nomes apresentados, considerando que as mesmas possuem vasto 

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


