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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 29 de março de 2016, às 8h na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf; Sra. Maria Rosângela Fernandes, 
Sra. Marli Aparecida Braga Gonçalves Silva; Sr. Oswaldo Henrique Crespo 

Monticeli; Sr. Sivaldo Afonso Piva, Sr. Rober Luiz de Oliveira, Sra. Waldirene de 
Araújo e Silva e Sra. Eliana Cristina Costa, participou ainda como convidado o 

Diretor Presidente Sr. Edson Crepaldi Retori. Deu-se início aos trabalhos para 
deliberar sobre a AVALIAÇÃO ATUARIAL – Data Base / 2015, que já fora 

devidamente explanado em apresentação aos conselheiros no dia 02/03/2016 

pela empresa OLDAPI - Assessoria em Administração Pública, contratada para 
elaboração do mesmo. Da avaliação  atuarial consta os seguinte dados: PLANO 

PREVIDENCIÁRIO: 2.340 ativos; 608 inativos e 172 pensionistas. PLANO 
FINANCEIRO: 588 ativos; 214 inativos e 7 pensionistas. Os estudos 

apresentados demonstram que o RPPS encontra-se em equilíbrio atuarial com 
o resultado positivo de R$ 33.229.142,14 (trinta e três milhões, duzentos e 

vinte e nove mil, cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos) no plano 
capitalizado, em virtude da Segregação das massas realizadas em 2013. 

Diante de todo o exposto na Avaliação Atuarial 2015, o Conselho após debater 
exaustivamente e esclarecer suas dúvidas, aprovou a UNANIMIDADE. O Diretor 

Presidente, Sr. Edson Crepaldi Retori, relatou ao Conselho que, o Projeto de Lei 
nº 17/2016 que versa sobre autorização para o INPREV adquirir o imóvel 

localizado na Avenida São José, nº 310, que tem como objetivo dotar o 
Instituto de sede própria, foi encaminhado a Câmara Municipal no dia 

21/03/2016 e aguarda tramitação. Relatou ainda sobre contribuições 

previdenciárias patronal em atraso, que até o encerramento do exercício 2015 
a Prefeitura encontrava-se inadimplente para com o INPREV em parte das 

contribuições relativos às competências Agosto/2015 a Dezembro/2015 
incluindo 13º Salário, o que gerou o montante em valores originais de R$ 

4.256.587,36 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e 
oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 3.390.367,32 (três 

milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e 
dois centavos) relativo ao plano previdenciário e R$ 866.220,04 (oitocentos e 

sessenta e seis mil, duzentos e vinte reais e quatro centavos) relativo ao plano 
financeiro. Esclarece que durante todo esse período foram realizadas cobranças 

e no início desse ano o INPREV realizou nova cobraça e por entender que se 
trata de valores expressivos, propôs a realização de um parcelamento de 

débitos para sanar essa irregularidade. O Prefeito acordou que a cada mês, 
fará o pagamento da competência atual e outra da competência mais antiga 

até extinguir o débito. Atualmente, o exercício 2016 encontra-se 

rigorosamente em dia e das contribuições em atraso, a Prefeitura recolheu em 
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valores atualizados a quantia de R$ 3.688.310,05 (três milhões, seiscentos e 
oitenta e oito mil, trezentos e dez reais e cinco centavos) relativos às 

competências agosto/2015, setembro/2015 e outubro/2015 de ambos os 
planos. Restam ainda, a serem recolhidas as competências novembro/2015, 

dezembro/2015 e 13º salário/2015 de ambos os planos o que gera o montante 
em valores originais de R$ 2.398.069,60 (dois milhões, trezentos e noventa e 

oito mil, sessenta e nove reais e sessenta centavos). Nada mais havendo a ser 
tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 

assinada. 


