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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 22 de março de 2017, às 8:00 horas na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros: TITULARES: Aline Rezende Silva Crispim; Demétrio Lopes 
Tomas; Juliana de Paula Mendonça; Vitor Lúcio da Silva; Terezinha Lelo Viana 

Clepf. SUPLENTES: Brígida de Fátima Batista Gomes; Gilcinéia Maria Tana; 
Rejane Thecha Rodrigues; Waldirene de Araújo e Silva; Mariléa Rios Fontoura 

Pereira. Registra-se a ausência dos Conselheiros Titulares: Luciano Cambraia 
Ferroni; Ronaldo Gomes de Lima Júnior. Suplentes: João Batista Baroli e 

Willian Gregório Grande. Deu-se início aos trabalhos com a leitura da Ata 

referente à reunião anterior, que foi aprovada e assinada pelos Conselheiros. A 
Presidente apresenta conforme combinado na reunião anterior, calendário / 

cronograma de todas as reuniões / Ano: 2017, para que facilite as agendas dos 
Conselheiros, a saber: 
 

MÊS AGENDAMENTO MÊS AGENDAMENTO 

MARÇO 22.03.2017 AGOSTO 16.08.2017 

ABRIL 19.04.2017 SETEMBRO 13.09.2017 

MAIO 17.05.2017 OUTUBRO 18.10.2017 

JUNHO 14.06.2017 NOVEMBRO 14.11.2017 

JULHO 12.07.2017 DEZEMBRO 13.12.2017 

 

Após análise e verificações o referido calendário / cronograma foi aprovado 

pelos Conselheiros. Recebemos da Diretoria Executiva do INPREV o Processo 
nº 36/2017 que versa pedido de reconsideração formulado pela servidora 

RITA DE CÁSSIA BERNARDES BORSATO, quanto a Aposentadoria por 
Invalidez concedida através da Portaria nº 847 de 01.02.2017. Tal Processo 

nos foi encaminhado para análise e deliberação, em grau de recurso, sendo de 
prerrogativa deste Conselho. A presidente apresenta aos conselheiros o 

conteúdo do referido processo, onde consta a manifestação da servidora, que 

após quase quatro anos de afastamento para tratamento de saúde, a mesma 
não concordou com a concessão de aposentadoria por invalidez, que foi a ela 

concedido após emissão de relatório médico de inaptidão para o trabalho 
definitivo. A presidente esclarece que todos os trâmites legais que culminou na 

aposentadoria da servidora por invalidez estão de acordo com as normas do 
INPREV. Após análise este Conselho manifesta pelo INDEFERIMENTO DO 

RECURSO. Existe um recurso pertinente à solicitação da servidora em trâmite 
na Prefeitura. Propõe-se encaminhar uma cópia na íntegra do processo para a 

Prefeitura, para que o documento integre o recurso administrativo lá existente. 
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A Diretoria Executiva, através do Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo 
Alexandre Praxedes nos informou sobre o desempenho das aplicações 

financeiras no mês de FEVEREIRO/2017 e acumulado do ano, sendo os 
seguintes números: No mês - meta atuarial 0,75%, rentabilidade 1,96%, no 

acumulado do ano de 2017: meta atuarial de 1,65%, rentabilidade de 3,65%. 
O conselheiro Vitor Lúcio da Silva sugere encaminhar documento propondo 

alterações na lei do INPREV, que seja vedado à participação de servidores em 
exercício de cargo em comissão no conselho do INPREV. O conselheiro Vitor 

Lúcio da Silva esclarece que tal sugestão, se justifica pela transparência que 

vem crescendo nas áreas públicas, atos como estes são extremamente 
importantes. Além de demonstrar a transparência e inclusive que recebeu esta 

sugestão de vários servidores da prefeitura e que independente do conselho 
aprovar ou não, sendo o meu voto único, tenho por obrigação de levar a 

sugestão. Após análise e manifestações a referida solicitação foi INDEFERIDA 
pelos Conselheiros, por maioria absoluta, uma vez que os membros do 

conselho são obrigatoriamente servidores efetivos. O conselheiro Vitor Lúcio da 
Silva sugere acrescentar no regimento interno, diretrizes gerais para embasar 

as futuras eleições do conselho, sendo que tal assunto será analisado em outra 
ocasião uma vez que o referido conselheiro trará maiores subsídios. Nada mais 

havendo a ser tratado, eu ALINE REZENDE SILVA CRISPIM, lavrei a presente 
ata que, lida e achada conforme vai por todos assinada. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


