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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 20 de julho de 2016, às 8:00 horas na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf; Sr. Oswaldo Henrique Crespo 
Monticeli; Sra. Eliana Cristina Costa e Sra. Adriana Batista de Paiva. Deu-se 

início aos trabalhos com a justificativa da Senhora Presidente que durante o 
mês de JUNHO do corrente ano não foi possível à convocação para a reunião 

mensal deste Conselho devido a várias demandas na Prefeitura / DRHU, porém 
esclareceu que permaneceu em contato com a Diretoria Executiva - INPREV 

quanto à necessidade de alguma deliberação. Sendo que no referido mês todas 

as atividades transcorreram dentro das normalidades. Levou-se ao 
conhecimento do Conselho de Administração que o Projeto de Lei que 

tramitava na Câmara Municipal objetivando a aquisição do imóvel para Sede do 
INPREV, corria o risco de não lograr êxito e culminou com a sua retirada pelo 

Executivo. Entretanto, encontra-se em análise na prefeitura a possibilidade de 
doação ou alienação de um terreno ao INPREV para a mesma finalidade. 

Apresentou-se para deliberação, proposta de adiantamento do pagamento da 
primeira parcela do 13º salário / 2016 aos aposentados e pensionistas, sendo 

que restou aprovada a sua efetivação na folha de pagamento da competência 
agosto/2016, alinhado ao procedimento do Regime Geral de Previdência / 

INSS. A Diretoria Executiva, através do Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo 
Alexandre Praxedes nos informou sobre o desempenho das aplicações 

financeiras no mês de junho/2016 e acumulado do ano, sendo os seguintes 
números: No mês - meta atuarial 0,84%, rentabilidade 1,36%, no acumulado 

do ano de 2016 meta atuarial de 7,50%, rentabilidade de 9,22%. O Comitê de 

Investimentos, mais uma vez, manifesta de forma positiva face aos resultados 
apresentados. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que 

lida e achada conforme vai por todos assinada. 


