
 
 
 
 

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 21 
de fevereiro de 2019, às 9:00 horas na sede da Autarquia, presentes os conselheiros: 
TITULARES: Aline Rezende Silva Crispim, Mírian Leda Aguiar Olgado, Terezinha de 
Fátima Nery Souza e. SUPLENTES: Berenice de Souza Gonçalves,  Wiliam Gregória 
Grande Registra-se a ausência justificada dos membros titulares Eliana Cristina Costa e 
Sérgio Antônio Corsetti. Deu-se início aos trabalhos com a apresentação da rentabilidade 
do comitê de investimentos, referente aos resultados das aplicações financeiras do mês 
de Dezembro/2018, sendo a meta atuarial 0,61% (zero virgula sessenta e um por cento) e 
rentabilidade de 1,33% ( um vírgula trinta e três por cento), resultado superior à meta em 
0,72 (zero vírgula setenta e dois) pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 9,92%, 
rentabilidade de 10,51%, resultado superios à meta em 0,59 pontos. No mês de 
Janeiro/2019 a meta atuarial 0,83% (zero virgula oitenta e três por cento) e rentabilidade 
de 3,10% ( três vírgula dez por cento) , resultado superior à meta em 2,27 ( dois vírgula 

vinte e sete) pontos. O Art. 104 da Lei Municipal nº 4.965/2008 normatiza que o Chefe do 

Poder Executivo, com anuência do Conselho de Administração. Com fundamentação nas 

Leis Municipais, 4.965/2008 e 5.988/2015, recebemos do Sr. Prefeito o Ofício nº  

012/2019 de 19 de fevereiro de 2019 em que submete a apreciação deste Conselho, o 
nome do Servidor ativo para ocupar o cargo de Chefe do serviço administrativo da 
Diretoria Executiva do INPREV a saber:  Wélem Renata Pereira. Após manifetações dos 
conselheiros, decidiu-se à unanimidade pela aprovação do nome apresentado pelo Sr. 
Prefeito para compor a Diretoria Executiva do Inprev. A Presidente apresenta conforme 
combinado em reunião anterior, calendário / cronograma de todas as reuniões / Ano: 
2019, para que facilite as agendas dos Conselheiros, a saber: 

MÊS  DATA HORÁRIO 

Fevereiro 20/02 9h 

Março 20/03 9h 

Abril 17/04 9h 

Maio 15/05 9h 

Junho 19/06 9h 

Julho 17/07 9h 

Agosto 21/08 9h 

Setembro 18/09 9h 

Outubro 16/10 9h 

Novembro 20/11 9h 

Dezembro 18/12 9h 

Após análise e verificações o referido calendário / cronograma foi aprovado  
pelos Conselheiros. 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.  


