
 
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 17 de janeiro de 2018, às 08h00min na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros: TITULARES: Juliana de Paula Mendonça; Luciano Cambraia 
Ferroni; Terezinha Lelo Viana Clepf ; Vitor Lúcio da Silva e Demétrio Lopes 

Tomas. SUPLENTES: Brígida de Fátima Batista Gomes, Mariléa Rios Fontoura 
Pereira e Waldirene de Araújo e Silva . Registra-se a ausência justificada do 

conselheiro TITULAR: Aline Rezende Silva Crispim; por motivo de licença 
maternidade. Iniciou-se os trabalhos com a palavra do Senhor Diretor 

Executivo do INPREV, Sr. Edson Crepaldi Cretori, que, a convite do presente do 

Conselho, explanou sobre a arrecadação e recolhimentos das alíquotas de 
contribuição patronal e dos servidores repassadas ao INPREV, esclarecendo 

que a partir de janeiro de 2018 a prefeitura deverá fazer o aporte na ordem de 
R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais)  para cobrir o déficit do plano financeiro 

para o pagamento das aposentadorias e pensões  previstos na regulamentação 
da segregação de massa, ocorrida em 2013. Após a explanação a presidente 

do Conselho, Senhora Terezinha Lello apresentou a rentabilidade do comitê de 
investimentos, referente aos resultados das aplicações financeiras do mês de 

Novembro/2017, sendo a meta atuarial 0,74% (zero virgula setenta e quatro 
por cento) e rentabilidade negativa de -0,21% ( zero vírgula vinte e um por 

cento), resultado inferior à meta em 0,95 (zero vírgula noventa e cinco) 
pontos. No mês de dezembro/2017 a meta atuarial 0,91% ( zero virgula 

noventa e um por cento) e rentabilidade de 1,35% ( um vírgula trinta e cinco 
por cento) , resultado superior à meta em 0,44% ( zero vírgula quarenta e 

quatro) pontos. Após a reunião  haverá a apresentação dos resultados das 

Aplicações Financeiras referente ao exercício 2017 pela LDB consultorias. Nada 
mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada 

conforme vai por todos assinada. Eu Juliana de Paula Mendonça, digitei. 
 

 
 
 


