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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 16 de agosto de 2017, às 08h00min na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros: TITULARES: Aline Rezende Silva Crispim; Demétrio Lopes 
Tomas; Vitor Lúcio da Silva; Terezinha Lelo Viana Clepf. SUPLENTES: Brígida 

de Fátima Batista Gomes, Gilcinéia Maria Tana, Rejane Thecla Rodrigues, 
Waldirene de Araújo e Silva. Registra-se a ausência justificada dos conselheiros 

TITULARES: Luciano Cambraia Ferroni por motivos de saúde e Juliana de Paula 
Mendonça, por motivo de trabalho. Deu-se início aos trabalhos com a 

apresentação do primeiro informativo do INPREV, referente aos meses de 

julho/agosto/setembro de 2017. Sra. Terezinha informa que já foi emito um 
parecer pela assessoria jurídica pertinente ao projeto de lei 055/2017 que trata 

sobre a aquisição do terreno para construção da sede própria do INPREV. Foi 
apresentado ao conselho para emissão de deliberação e parecer, referente à 

antecipação de parte do décimo terceiro salário dos aposentados e 
pensionistas do Instituto, o qual foi aprovado por este conselho. Sugere-se 

publicar um artigo no site do Instituto informando esta antecipação parcial do 
décimo terceiro salário para os aposentados e pensionistas com seus devidos 

esclarecimentos. A diretoria executiva apresenta ao conselho, uma proposta de 
filiação a AMEPREM – Associação Nacional de Entidades de Previdência dos 

Estados e Municípios, que tem como objetivo principal congregar as 
instituições participantes por meio de realizações de congressos nacionais, 

realização de cursos, premiação de boas práticas de gestão previdenciária, 
apoio as questões jurídicas e previdenciárias, planilha de cálculo de 

aposentadorias e informativos. Sr. Edson Crepaldi, esclarece que a AMEPREM é 

responsável pelo processo de premiação de boas práticas, portanto, a filiação a 
esta associação é uma ação visando o Instituto a pleitear esta premiação. 

Proposta aprovada por este conselho. A Sra. Terezinha trouxe a apresentação 
do comitê de investimentos, onde consta a análise do desempenho para o mês 

de julho/2017 e acumulado do ano, com base nos relatórios da consultoria 
contratada pelo INPREV. A meta atuarial era de 0,73%, rentabilidade de 

2,77%, com resultado superior a meta em 2,04%. Acumulado do ano com 
meta atuarial de 4,93%, rentabilidade de 8,75%, resultado superior a meta em 

3,82 pontos. Com relação a revisão do Regimento Interno do Conselho de 
Administração a Sra. Terezinha sugere que cada conselheiro leve a minuta para 

alteração da Resolução 001/2013 para análise e posterior discussão. 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. 
 
 


