
 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE VARGINHA 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 11 de abril de 2017, às 8:00 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, Luciano Cambraia Ferroni e Ronaldo Gomes de Lima Júnior. 
SUPLENTES: Rejane Thecha Rodrigues; Waldirene de Araújo e Silva; Mariléa 

Rios Fontoura Pereira e Willian Gregório Grande. Deu-se início aos trabalhos 
com explanação que do Sr. Edson Crepaldi, que a pedido da Presidente Sra. 

Terezinha Lello, explanou sobre a aquisição de um terreno para construção da 

sede própria do INPREV, a conselheira Waldirene realizou a leitura do 

processo 55/2017 que trata da aquisição de terreno para construção de sede 
própria para o Instituto. O terreno está localizado a Avenida Alameda dos 

Pinheiros, n. 10, no bairro Pinheiros próximo ao supermercado ABC, com área 
de 1.296,35 m2. Sr. Edson Crepaldi explica que a discussão para aquisição da 

sede própria teve inicio no ano 2009, e por deliberação do conselho existe uma 
reserva administrativa destinada a este fim. Sr. Edson esclarece que em junho 

de 2016 foi solicitado ao Sr. Prefeito a doação de um terreno para o Instituto, 
porém, o projeto de lei não chegou a ser encaminhado a Câmara Municipal até 

dezembro de 2016. Sr. Edson esclarece que o terreno proposto atende 
perfeitamente aos interesses do Instituto, devido a sua localização o que 

justifica a sua aquisição. Houve questionamento pelos conselheiros sobre o 
projeto para construção da nova sede e o Sr. Edson explica que, será 

elaborado um projeto levando em considerações questões de acessibilidade, 

perspectivas para o futuro crescimento da autarquia e adequado as atuais 
necessidades. Após amplo debate, e esclarecidas todas as dúvidas a 

matéria foi colocada a deliberação dos conselheiros, que votaram 
favorável, a unanimidade, pela aprovação da aquisição do terreno de 

propriedade do Moinho Sul Mineiro SA, situado a Alameda dos 
Pinheiros numero 10, próximo ao supermercado ABC, com área de 

1.296,35 m2, matrícula 46.128 livro 2RI, do cartório de registro de 
imóveis desta comarca, pelo valor de R$480.000,00 (quatrocentos e 

oitenta mil reais), preço de mercado atribuído pela COMISSÁO 
ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA PREFEITURA. Nada mais havendo a ser 

tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme vai por todos 
assinada. Eu Aline Rezende Silva Crispim, digitei. 

 
 

 

 
 


