
Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 

dia 24 de novembro de 2014, ás 9:00 horas na sede da autarquia, presentes 

os conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, Sra. Elaine Cristina Prado 
Clepf,  Sra. Pedra Gomes, Sr. Oswaldo Henrique C. Monticelli, e Sr. Evaldo 

Massote Ribeiro. Lida e aprovada a Ata anterior deu-se início aos trabalhos que 
objetiva deliberar sobre os Processos 17.334 de 04.11.2014; 17.549 de 

07.11.2014; 182 de 28.10.2014 e193 de 19.11.2014 que versam a base de 
cálculo de contribuição da parcela de 1/3 de férias.  Sobre à devolução da 

parcela de 1/3 de férias o assunto foi amplamente analisado conforme consta 
da Ata deste Conselho de Administração do dia 04.08.2014. Diante do exposto 

na referida Ata, este Conselho de Administração delibera à UNANIMIDADE pela 
devolução dos recolhimentos que incidiram sobre 1/3 de férias constantes nos 

levantamentos efetuados pelos setores competentes, a saber: a) Processo nº 
17.334∕2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA ∕ Complemento de cálculos anteriores 

(referente ao mês de outubro∕2013) no valor de R$ 7.464,85 (sete mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) parcela 

PATRONAL e R$ 5.108,48 (cinco mil, cento e oito reais e quarenta e oito 

centavos) parcela SERVIDOR; b) Processo nº 17.549∕2014 – Guarda Civil 
Municipal de Varginha no valor de R$ 24.848,60 (vinte e quatro mil, oitocentos 

e quarenta e oito reais e sessenta centavos) parcela PATRONAL e R$ 13.946,85 
(treze mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) 

parcela SERVIDOR;  c) Processo nº 182/2014 – FHOMUV – Fundação 
Hospitalar do Município de Varginha, referente aos servidores ativos no valor 

de R$ 69.026,49 (Sessenta e nove mil, vinte e seis reais e quarenta e nove 
centavos) parcela PATRONAL e R$ 40.071,61 (quarenta mil, setenta e um reais 

e sessenta e um centavos) parcela SERVIDOR e  d) Processo nº 193∕2014 – 
Fundação Cultural do Município de Varginha no valor de R$ 7.316,21 (sete mil, 

trezentos e dezesseis reais e vinte e um centavos) parcela PATRONAL e R$ 
4.472,90 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos) 

parcela SERVIDOR. A Diretoria Executiva do INPREV nos convidou para 
participar da apresentação ministrada por representantes da empresa 

contratada para consultoria em investimentos “Risk Office Assessoria 

Financeira Ltda”, em 18.11.2014, no que tange ao relatório e andamento dos 
investimentos do Instituto. O resultado apresentado foi o seguinte: Em 

31.10.2014 – Valor do Investimento: R$ 185.916.262,23 ∕ Meta atuarial 
10,24% ∕ Meta alcançada 11,65%. Diante dos índices apresentados, 

comprova-se com louvor que o Instituto, através do Comitê de Investimentos 
atende à toda legislação que rege a matéria. Nada mais havendo a ser tratado, 

lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


