
 
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 18 de outubro de 2017, 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; Demétrio Lopes 

Tomas e Ronaldo Gomes de Lima Junior SUPLENTES: Brígida de Fátima 
Batista Gomes, ; João Batista Barolli, Rejane Thecla Rodrigues, Waldirene de 

Araújo e Silva . Registra-se a ausência justificada do conselheiro TITULAR: 
Aline Rezende Silva Crispim; por motivo de licença maternidade. Deu-se início 

aos trabalhos com o repasse da Conselheira  Presidente  sobre a  sua 

participação e do Diretor Executivo ao  XVII Congresso Nacional de Previdência 
da ANEMPREN  realizado em Curitiba no período de 18 a 20 de setembro ,onde 

foram abordados assuntos pertinentes a PEC 287/2016, que dispõe sobre a 
Reforma Previdenciária. Após a explanação passou-se a revisão e discussão do 

Regimento Interno do Conselho de Administração para possíveis alterações e 
sua aprovação por unanimidade que será parte integrante desta ata. Sra. 

Terezinha  trouxe a apresentação do comitê de investimentos, onde consta a 
análise do desempenho para o mês de setembro/2017 e acumulado do ano, 

com base nos relatórios da consultoria contratada pelo INPREV. A meta atuarial 
era de 0,62%, rentabilidade de 1,69%, com resultado superior a meta em 

1,07%. Acumulado do ano com meta atuarial de 6,30%, rentabilidade de 
12,26%, resultado superior a meta em 5,95% pontos.  A sra Terezinha 

informou  que será comunicado através do meio eletrônico reunião 
extraordinária para deliberação da política de Investimento que deverá ocorrer 

até o dia 31 do corrente mês. 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. 

 
 

 
 


