
 
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 22 de agosto de 2018, às 08h00min na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros: TITULARES: Demétrio Lopes Tomaz, Juliana de Paula Mendonça, 
Luciano Cambraia Ferroni, Vitor Lúcio da Silva , Ronaldo Gomes de Lima Júnior 

e Terezinha Lelo Viana Clepf . SUPLENTES: Brígida de Fátima Batista Gomes , 
Gilcinéia Maria Tana, Mariléa Rios Fontoura Pereira, Rejane Thecla Rodrigues e 

Waldirene de Araújo e Silva. Justificou-se a ausência da conselheira Aline 
Rezende Silva Crispim por motivo de férias regulamentares. A presidente do 

Conselho, Sra Terezinha Lelo Viana Clepf iniciou a reunião informando sobre o  

Processo que dispõe sobre as Eleições dos Conselhos Administrativo e Fiscal 
para o quadriênio de 2019-2022. A Sra Terezinha informou que fora feito o 

convite para a servidora aposentada, Sra Vânia Maria Tibúrcio Salgado 
Metidiéri para presidir a  Comissão Especial que será responsável pela 

condução do processo eleitoral, apuração e divulgação dos resultados. Passou-
se a fazer a leitura da Minuta da Resolução que ESTABELECE NORMAS E 

DIRETRIZES PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-INPREV PARA O 
MANDATO 2019/2022. O Conselheiro Vitor Lúcio faz  ressalva ao Art. 20 que 

preconiza somente dois dias para a Eleição, alegando que o período proposto é 
insuficiente, caso seja adotado a urna itinerante. O mesmo entende que este 

procedimento de urna itinerante  seja de vital importância para o processo 
democrático, sendo a melhor forma de proporcionar o acesso ao voto a todos 

os interessados, além de ser totalmente viável. Diante da argumentação 

apresentada pelo Conselheiro Vitor Lúcio a Senhora Presidente esclareceu que 
a forma e os critérios para a condução do processo eleitoral é de competência 

da Comissão Especial que será nomeada pelo senhor Prefeito. Apesar dos 
argumentos apresentados pelo Conselheiro Vitor Lúcio, os Conselheiros 

mantiveram o  período de votação apresentado na minuta referente a dois dias 
e os demais artigos foram aprovados e integrará esta  Ata. Foi apresentado o 

desempenho das aplicações financeiras de julho/2018 e acumulado do ano: 
Meta atuarial 0,84%, rentabilidade de 2,01%, resultado superior à meta em 

1,17 pontos. ACUMULADO DO ANO com meta atuarial de 6,48%, rentabilidade 
de 3,63%, resultado inferior à meta em 2,85 pontos. Nada mais havendo a ser 

tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme vai por todos 
assinada. Eu Juliana de Paula Mendonça, digitei. 

 
 

 
 


