
 
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 12 de julho de 2017, às 08h00min na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros: TITULARES: Aline Rezende Silva Crispim; Juliana de Paula 
Mendonça, Vítor Lúcio da Silva; Ronaldo Gomes de Lima Júnior; Luciano 

Cambraia Ferroni e Terezinha Lelo Viana Clepf. SUPLENTES: Brígida de Fátima 
Batista Gomes; Gilcinéia Maria Tana; Rejane Thecla Rodrigues; Waldirene de 

Araújo e Silva; Joào Batista Baroli e Mariléa Rios Fontoura Pereira. Registra-se 
a ausência justificada do conselheiro TITULAR: Demétrio Lopes Tomas por 

motivos de férias. Deu-se inicio aos trabalhos com a informação da situação do 

processo para aquisição do terreno. O mesmo encontra-se no jurídico para 
analise parecer. Sra. Terezinha informa que se dará inicio a alteração da 

resolução do Instituto e em breve será repassando aos conselheiros para 
análise. Houve a apresentação do informativo do comitê de investimentos, 

onde trouxe a análise do desempenho para o mês de Junho/2017 e acumulado 
do ano, com base nos relatórios da consultoria contratada pelo INPREV. A meta 

atuarial foi de 0,26%, rentabilidade, de 0,90, com resultado superior a meta 
em 0,64 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 4,11%, rentabilidade 

de 5,96%, resultado superior à meta em 1,85. Sobre o andamento do 
informativo do INPREV, a Sra. Terezinha explica que a servidora responsável 

retornou este mês ao trabalho e a mesma providenciará a elaboração do 
referido informativo. Foi sugerido encaminhar uma solicitação à Diretoria 

Executiva sobre informações e parecer jurídico da procuradoria do município, 
em relação a previsão e posicionamento do processo para aquisição do terreno 

para construção da sede do Instituto, se possível, agendamento de uma 

reunião com o conselho de administração para esclarecimentos. 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. 
 

 
 

 
 


