
 
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 março de 2018, às 8:00 horas na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros: TITULARES: Aline Rezende Silva Crispim; Ronaldo Gomes de 
Lima Júnior, Demétrio Lopes Tomas, Juliana de Paula Mendonça e Terezinha 

Lelo Viana Clepf. SUPLENTES: Brígida de Fátima Batista Gomes, Gilcinéia 
Maria Tana, Rejane Thecla Rodrigues, Waldirene de Araujo e Silva, Joao Batista 

Baroli. Registra-se a ausência dos Conselheiros Titulares: Vitor Lúcio da Silva e 
Luciano Cambraia Ferroni, devido a atividades emergenciais na Administração 

Direta. Iniciou-se os trabalhos com a palavra do Senhor Diretor Presidente do 

INPREV, Sr. Edson Crepaldi que, a convite da presente do Conselho, informou a 
adesão do município sobre o Programa Pró Gestão do Ministério da Fazenda e 

Secretaria de Previdência Social, explanou sobre os cursos online e os projetos 
de boas práticas e qualificação que serão desenvolvidos pelo Instituto. Os 

cursos apresentados serão analisados pelo Conselho para possível 
disponibilização aos conselheiros do Instituto. Houve o esclarecimento sobre 

um Processo que na gestão passada garantiu aos procuradores do município o 
pagamento de uma complementação salarial e que em segunda instância foi 

julgada improcedente. Sobre atividade para os aposentados, a conselheira 
Rejane questiona a possibilidade de desenvolvimento das atividades por meio 

de parcerias e convênios. Sr. Edson explica que seria possível, porem, a ideia e 
ter um espaço físico de propriedade do Instituto e esclarece que seria 

interessante traze-los para dentro da própria sede. Existe a tramitação da 
proposta de um novo espaço para o Instituto, e neste espaço possa receber os 

servidores para eventos e atividades que viabilizem ações para preparação 

para a aposentadoria e atividades pós a efetivação da mesma. Foi esclarecido 
também que os cursos que serão disponibilizados para os conselheiros, 

poderão ser feitos por todos independente de se manter em uma próxima 
eleição e o conselheiro que passa de servidor ativo para o inativo devera 

concluir seu mandato. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente 
ata que, lida e achada conforme vai por todos assinada. 
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