
 
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 20 de junho de 2018, às 08h00min na sede da autarquia, presentes os 

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

SUPLENTE: Brígida de Fátima Batista Gomes, Gilcinéia Maria Tana , Rejane 

Thecla Rodrigues e Waldirene Araújo Silva. Justificou-se a ausência da conselheira 

Aline Rezende Silva Crispim e do Conselheiro Ronaldo Gomes de Lima Júnior, 
ambos por motivo de trabalho. Iniciaram-se os trabalhos com a apresentação, 

pela Presidente do Conselho, do Processo n. 52/2010  referente a sobra  da 

Reserva Administrativa do exercício de 2017, perfazendo um valor de R$ 
900.000,00 ( novecentos mil) que será feita o aporte no ano 2018, após  a 

aprovação pelo Conselho, que tem por finalidade, dotar o INPREV de Sede 
Própria. O Conselho aprova por unanimidade. Foi apresentada pela Direção 

executiva, a relação  dos computadores do Instituto, com todos os softwares e 
seus respectivos registros de licença de uso, conforme relação anexa a 

presente ata e será publicada juntamente com a mesma. O conselheiro Vitor 
Lúcio solicitou que se fizesse a auditoria com relação as licenças apresentadas 

e levou-se em votação o assunto, sendo que os demais membros 
manifestaram a não necessidade por julgarem por não se competência do 

Conselho e aceitando a resposta da Direção executiva. Foi apresentado o 
desempenho das aplicações financeiras de  maio e acumulado do ano: Meta 

atuarial 0,89%, rentabilidade negativa de – 2,44%, resultado inferior à meta 
em 3,33 pontos. ACUMULADO DO ANO - Meta atuarial 3,77%, rentabilidade de 

1,75%, resultado inferior à meta em 2,02 pontos. 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. 

 
 

 
 


