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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no 
dia 30 de novembro de 2015, às 8:00 horas na sede da autarquia, presentes os 

conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, Sra. Marli Aparecida Braga 

Gonçalves Silva; Sr. Sivaldo Afonso Piva; Sra. Waldirene de Araújo e Silva e Sra. 
Adriana Batista de Paiva. A Senhora Presidente informa que o objetivo da 

reunião é deliberar sobre a Aquisição de imóvel para sede do INPREV 
assunto que versa o Processo Administrativo 156/2015, recebido da Diretoria 

Executiva, cujo inteiro teor do despacho para este Conselho reproduz: DE: 
Diretoria Executiva PARA: Presidente do Conselho de Administração Terezinha 

Lelo Viana Clepf Processo: 156 / 2015 Assunto:  Aquisição de imóvel para 
sede do INPREV Data: 26.11.2015 Prezada Senhora, O processo em epígrafe 

trata da ação constante do planejamento deste Instituto para o exercício de 
2015, especificamente - dotar o INPREV de uma sede própria e já foi alvo de 

manifestação desse Conselho, em ata de reunião realizada em 08.07.2015, 
quando foi deliberado à unanimidade (doc. de fls. 03 e 04): ... “que a Diretoria 

Executiva desenvolva todas as ações necessárias para a concretização da 
aquisição da sede própria ...”. Constou também da ata da reunião desse 

Conselho realizada em 29.10.2015 (doc. de fls. 08): “… a Diretoria Executiva, 

através do seu Presidente …, nos informou que após várias ações encontrou-se 
um imóvel que atende às necessidades, situado à Av. São José, que após 

negociações, teve seu preço estabelecido em R$ 2.750.000,00 (dois milhões 
setecentos e cinquenta mil reais). Encontra-se em fase de ajustes para 

concretização da compra ...” Informamos a Vossa Senhoria que foram ultimados 
os detalhes necessários quanto a documentação do imóvel em questão, em 

especial, a certidão de ônus, (doc. de fls. 09 a 11), que possibilita a lavratura 
da escritura da transferência de sua propriedade. Isto posto, submetemos a 

proposta de aquisição do imóvel sito a Av. São José, 310 a manifestação desse 
Conselho, para os fins que dispõe o Art. 101, inciso XIV da Lei 4.965/2008: 

“Art. 101. – Compete, privativamente, ao Conselho de Administração: XIV – 
autorizar a Diretoria Executiva a adquirir ou alienar bens imóveis do INPREV;” 

Certos da manifestação favorável desse Conselho, antecipamos nossos 
agradecimentos. Atenciosamente. Edson Crepaldi Retori Diretor Presidente - 

Em continuidade a reunião a presidente comunicou que visitou o imóvel 

juntamente com os membros da diretoria do INPREV. Na impossibilidade da 
realização de uma visita “in loco” com a presença de todos e com o objetivo de 

dar maior transparência, conhecimento das instalações, e subsidiar a 
deliberação sobre o assunto em pauta pelos membros deste Conselho, 

convidamos o Diretor Presidente do INPREV – Sr. Edson Crepaldi Retori que nos 
apresentou uma coletânea de fotos do imóvel situado a Av. São José, 310. Foi 

possível mostrar a todos as dependências da edificação, oportunidade em que 
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foram observados aspectos relativos à excelente localização, vez que se situa 
na área central da cidade e conta com fácil acesso através do transporte 

público; o bom estado de conservação do imóvel composto por ambientes 

amplos, bem iluminados e ventilados, estacionamento interno, acessibilidade 
provida por rampa e banheiro adaptado para cadeirante, segurança etc. O 

espaço físico atende as necessidades atuais do INPREV e ainda possui condições 
de atender a um crescimento futuro das atividades da autarquia. Após amplo 

debate e manifestação dos conselheiros presentes confirmando as 
potencialidades da edificação para os fins a que se destina, deliberou-se, em 

atenção ao que dispõe o Art. 101, inciso XIV da Lei 4.965/2008, por 
autorizar a Diretoria Executiva a adquirir para o INPREV, de quem de 

direito, o imóvel situado a Av. São Jose, 310 nesta cidade, com o 
objetivo de nele instalar em definitivo a sede desta autarquia. A 

aquisição ora autorizada deverá ser custeada com os recursos 
financeiros da “reserva administrativa” destinada a este fim. Nada mais 

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

 

 


