
 
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 29 de outubro de 2015, às 8:00 horas na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, Sr. Carlos Camilo; Sra. Maria 
Rosângela Fernandes; Sr. Oswaldo Henrique Crespo Monticeli; Sr. Sivaldo 

Afonso Piva; Sra. Waldirene de Araújo e Silva e Sra. Adriana Batista de Paiva. 
Conforme reunião deste Conselho de Administração, realizada no dia 19 de 

junho de 2015, foi editada a Portaria nº 12.616 de 16.10.2015 que nomeia 
grupo de trabalho para a realização de recadastramento funcional dos 

servidores efetivos e designados que terá finalidade atuarial e também para 

atualização de dados funcionais juntamente ao Departamento de Recursos 
Humanos. A Senhora Presidente solicitou o empenho de todos os Conselheiros 

na divulgação entre os servidores da importância na realização do 
recadastramento, sendo que o prazo final para entrega será 30.11.2015.Nos 

termos da reunião de 08 de julho de 2015, referente em dotar o INPREV de  
SEDE PRÓPRIA, com recursos da “Reserva Financeira” a Diretoria Executiva, 

através de seu Presidente, Sr. Edson Crepaldi Retori, nos informou que após 
várias ações encontrou-se um imóvel que atende às necessidades, situado à 

Avenida São José, que após negociações, teve seu preço estabelecido em R$ 
2.750.000,00 (Dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais). Encontra-se 

em fase de ajustes legais para a concretização da compra. A Diretoria 
Executiva, através do Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo Alexandre 

Praxedes nos informou sobre o desempenho das aplicações financeiras no mês 
de setembro/2015 e acumulado do ano, sendo os seguintes números: No mês 

- meta atuarial 1,03%, rentabilidade 0,21%, no acumulado do ano de 2015 

meta atuarial de 12,45%, rentabilidade de 5,76%, resultado inferior a meta 
em 6,69 pontos. O Comitê de Investimentos se mantém cauteloso quanto aos 

rumos da economia em 2015/2016 devido às perspectivas negativas, 
principalmente pela dificuldade de implementação dos ajustes fiscais que 

contribuem significativamente para um cenário de forte instabilidade da 
economia brasileira. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente 

ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


