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Ata da 6ª reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos quinze dias do mês de julho de 2020, às 14 horas, na 

sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva, nesta cidade, com as 

presenças dos conselheiros titulares, Sra. Terezinha de Fátima Nery Souza, Sra. Berenice de Souza 

Gonçalves, Sra. Eliana Cristina Costa, , Sr. Wiliam Gregório Grande, Sr. Sérgio Antônio Corcetti; 

conselheiros suplentes, Sr. Demétrio Lopes Tomaz, Sra. Juliana Pereira de Souza Barros; a conselheira 

Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado justificou sua ausência. Convidado a participar da reunião o Sr. Edson 

Crepaldi Retori – Diretor Presidente do INPREV. A reunião ordinária do Conselho de Administração do 

INPREV foi presidida pela presidente, Sra. Terezinha de Fátima Nery Souza, com a seguinte pauta: 1) 

Boletim de Investimentos; O Conselho tomou conhecimento da Pasta Boletim de Investimentos 

relativo ao mês de Maio/2020, onde constam informações relativas aos investimentos. Compõe a pasta 

o Relatório de Investimentos relativo à competência, as decisões do Comitê de Investimentos 

registradas em ata, todos os relatórios gerenciais de investimentos inclusive relatórios da consultoria 

de investimentos, recibo de entrega do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – 

DAIR, todas as Autorizações de Aplicação e Resgate – APRs, instituições financeiras e fundos de 

investimentos credenciados, além dos extratos de conta corrente e rendimentos. O Conselho verificou 

ainda o enquadramento dos investimentos de acordo com a Resolução CMN nº 3922/2010 e suas 

alterações e Política de Investimentos do INPREV. 2) Desempenho das aplicações financeiras em 

Maio/2020 e acumulado do ano; Para o mês de Maio meta atuarial 0,07%, rentabilidade 2,48%, 

resultado superior à meta em 2,41 pontos. No acumulado do ano meta atuarial 2,18%, rentabilidade 

(-)4,73% resultado inferior à meta em 6,91 pontos. No mês ocorreu variação patrimonial aumentativa 

equivale à quantia em reais de R$ 9.147.534,16. No encerramento do mês de Maio/2020 os 

investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de R$ 373.775.830,64. No geral, o 

Conselho de Administração de posse dos relatórios de investimentos, reunidos na pasta Boletim de 

Investimentos, que apresentam análises diversas da carteira de investimentos do INPREV, manifesta de 

acordo com o trabalho realizado pelo Comitê de Investimentos. 3) Assuntos administrativos: Relatório 

de Governança - 2019; o Conselho de Administração tomou conhecimento do conteúdo do relatório 

que trata sobre as ações realizadas pelo instituto no ano de 2019, as principais deliberações do 

conselho de administração, conselho fiscal, comitê de investimento e diretoria executiva, assim como, 

informações de todas áreas (benefício, financeiro e administrativo) do fechamento anual;   Indicador 

de  Situação Previdenciária – publicado em julho, pela Secretaria de Previdência Social - SPREV, 



 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

vinculada ao Ministério da Economia, o Indicador de Situação Previdenciária ISP RPPS 2019. Obtiveram 

classificação máxima no ISP, a nota "A", 12 RPPS, o INPREV encontra-se neste restrito grupo, 

distribuídos em: 1 Estado, 4 de municípios de grande porte, 6 de médio porte e 1 de pequeno porte. 

Quanto aos demais, 457 RPPS obtiveram classificação "B", 670 a "C" e os restantes, 999 "D", perfazendo 

o total de 2.138 RPPS tabulados. O excelente conceito "A" atingido pelo INPREV coloca Varginha em 

lugar de destaque no cenário nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social e, mais essa 

conquista é motivo de orgulho para todos nós deste conselho e a todos os colaboradores e demais 

órgãos colegiados, que são os responsáveis pelo êxito alcançado, dignos dos cumprimentos elogios e 

agradecimentos pelos esforços dispendidos em prol da causa da previdência municipal. Alteração da 

Presidente do Conselho:  A Srª Terezinha Nery comunicou sua decisão de afastar da presidência deste 

Conselho, entretanto nele permanecendo na função de conselheira. E em ato contínuo a  Srta. Eliana 

Cristina Costa foi eleita como a nova presidente  por aclamação dos membros titulares e dos demais 

presentes . Nada mais havendo a ser tratado, eu Srª. Berenice de Souza Gonçalves, Secretária, lavrei a 

presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 

 


