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DE VARGINHA 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 20 de julho de 2018, às 08h00min na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros: TITULARES: Aline Rezende Silva Crispim, Demétrio Lopes 
Tomas, Juliana de Paula Mendonça, Luciano Cambraia Ferroni, Terezinha Lelo 

Viana Clepf e. SUPLENTE: Brígida de Fátima Batista Gomes e Gilcinea Maria 
Tana. Justificou-se a ausência do conselheiro Vitor Lúcio da Silva e do 

Conselheiro Ronaldo Gomes de Lima Júnior, ambos por motivo de trabalho. 
Iniciaram-se os trabalhos com a presença do Presidente Executivo do INPREV, 

Sr. Edson Crepaldi Retori para esclarecer quanto às alterações na Lei n°. 

5.710/2013, que estabeleceu a Segregação de Massa. Diante dos 
esclarecimentos, o Conselho de Administração tem o conhecimento das 

tratativas da Diretoria Executiva, quanto a relocação dos créditos dos 
parcelamentos do Município para com o Instituto, do plano previdenciário para 

o plano financeiro da Lei que aprovou a Segregação das Massas, em virtude de 
entendimento do INPREV, que levou ao conhecimento do Ministério da 

Fazenda/Secretaria da Previdência Social e aguardando análise e aprovação. 
Quanto ao Projeto de construção da Sede do INPREV, o Sr. Edson esclareceu 

que foi concluída a etapa de escrituração do registro do terreno e o projeto 
arquitetônico está em elaboração, para possíveis deliberações. Sr. Edson 

explica que o Indicador de Situação Previdenciária – ISP RPPS 2018-1 é uma 
ferramenta desenvolvida para avaliar os Institutos, analisando os quesitos de 

conformidade, equilíbrio e transparência gerando o referido indicador, cuja a 
média nacional dos Institutos foi 0,591, média no Estado de Minas Gerais 

0,597 e a média do INPREV 0,604, superando a média nacional e a média 

estadual. Foi apresentado o desempenho das aplicações financeiras de 
junho/2018 e acumulado do ano: Meta atuarial 1,75%, rentabilidade negativa 

de (-)0,16%, resultado inferior à meta em 1,91 ponto. ACUMULADO DO ANO 
com meta atuarial de 5,59%, rentabilidade de 1,58%, resultado inferior à 

meta em 4,01 pontos. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente 
ata que, lida e achada conforme vai por todos assinada. Eu Aline Rezende Silva 

Crispim, digitei. 
 

 
 

 


