
 
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 19 de setembro de 2018, às 08h00min na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros: TITULARES:  Juliana de Paula Mendonça, Luciano Cambraia 
Ferroni, Vitor Lúcio da Silva e Ronaldo Gomes de Lima Júnior. SUPLENTES: 

Brígida de Fátima Batista Gomes , Rejane Thecla Rodrigues e Waldirene de 
Araújo e Silva. Justificou-se a ausência dos conselheiros Terezinha Lelo Viana 

Clepf, Aline Rezende Silva e Demétrio Lopes Tomaz por motivo de trabalho e 
particulares. O Presidente do Conselho, em exercício, Sr Vitor Lúcio da Silva, 

pelo motivo de ausência justificada da Presidente titular, iniciou-se a reunião, 

apresentando o desempenho das aplicações financeiras de Agosto/2018 e 
acumulado do ano: Apresentou-se, meta atuarial 0,44%, rentabilidade 

negativa de 0,78%, resultado inferior à meta em  1,23 pontos. ACUMULADO 
DO ANO com meta atuarial de 6,95%, rentabilidade de 2,82%, resultado 

inferior à meta em 4,13 pontos.  O  presidente em exercício, Sr. Vitor Lúcio da 
Silva sugeriu nesta reunião à Diretoria Executiva: 1 – Que se crie o 

procedimento de acompanhar e comunicar antecipadamente a todos servidores 
e servidoras acerca do seu direito ao abono permanência, para que haja tempo 

hábil de solicitação e possam exercer seus direitos sem nenhuma perda; 2 – 
Que seja feito uma nota de  esclarecimento a todos aposentados e 

pensionistas sobre o não pagamento antecipado do décimo terceiro , uma vez 
que há vários anos foi realizado desta maneira e assim as pessoas sempre 

programaram seus orçamentos familiares. Foi apresentado ao Conselho 
Administrativo a Portaria 14.924/2018, publicada no Órgão Oficial no dia 

13/09/2018, que Institui Comissão Especial para organizar as eleições dos 

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha/MG-INPREV. 

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. 

 
 

 
 


