
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE VARGINHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 17 de 

fevereiro de 2021, às 14:00 horas na sede da autarquia, situado à Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – 

Vila Paiva, nesta cidade, com as presenças dos conselheiros titulares: Eliana Cristina Costa, Sérgio 

Antônio Corcetti, Terezinha de Fátima Nery, Ronaldo Gomes de Lima Júnior e Luciano Cambraia 

Ferroni.  Conselheiros suplentes: Juliana Pereira de Souza Barros e Demétrio Lopes Tomaz. 

Conselheiros titulares e suplentes que justificaram suas ausências: Mirian Leda Aguiar Olgado e 

Willian Gregório Grande.  A reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV foi presidida 

pela presidente Eliana Cristina Costa. Pauta: 1) Avaliação Atuarial: deu-se início aos trabalhos para 

deliberar sobre a AVALIAÇÃO ATUARIAL  - Data Base/2020, que já fora devidamente explanado em 

apresentação aos conselheiros no dia 02/02/2021 pelo atuário Sr. André Sablewski Grau. A avaliação 

atuarial consta o seguinte resultado: PLANO PREVIDENCIÁRIO: 2.821 ativos; 727 inativos e 215 

pensionistas. PLANO FINANCEIRO: 255 ativos; 507 inativos e 20 pensionistas. Os estudos 

apresentados demonstram que o Plano Previdenciário do RPPS encontra-se em equilíbrio atuarial 

com o resultado positivo de R$ 4.360.533,77 em virtude da Segregação das massas realizadas em 

2013. Diante da apresentação e esclarecidas as dúvidas, o Cálculo Atuarial - Base Dezembro/2020 

foi aprovado por UNANIMIDADE.  Para explanar sobre os assuntos a seguir a presidente convidou o 

Sr. Paulo Alexandre Praxedes, chefe do Serviço Financeiro do INPREV: 2) Boletim de Investimentos 

Dezembro/2020: o conselho tomou conhecimento da referida Pasta  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. Porém foi verificado que as Autorizações de Aplicação e Resgate – APR 

estão sem a assinatura do ex-Diretor Presidente, Sr. Edson Crepaldi Retori, que virá assinar os 



documentos em data já agendada, posterior a esta reunião, conforme informado pelo Sr. Paulo 

Alexandre Praxedes . 3) Desempenho das aplicações financeiras em Dezembro/2020 e acumulado 

do ano: para o mês de Dezembro meta atuarial 1,86%, rentabilidade 4,23%, resultado superior à 

meta em 2,37 pontos. No acumulado do ano meta atuarial 10,65%, rentabilidade 5,91% resultado 

inferior à meta em 4,74 pontos. No mês ocorreu variação patrimonial aumentativa equivale à 

quantia em reais de R$ 17.134.128,76. No encerramento do mês de Dezembro/2020 os 

investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de R$ 422.718.050,25. O 

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

Investimentos, manifesta de acordo com a Carteira de Investimentos do INPREV e todos os processos 

de investimentos. Foi observado pelo conselheiro Sr. Luciano Cambraia Ferroni que decisões 

pertinentes à mudanças no setor administrativo e financeiro do INPREV, como pesquisa de 

investimento no exterior, deverão ser comunicadas antecipadamente ao Conselho de Administração. 

Também foi sugerido, por ele, que o site seja atualizado, inclusive a foto da sede do INPREV. A 

presidente Eliana Cristina Costa solicitou aos conselheiros o estudo e análise do Regimento Interno 

do Conselho de Administração para possíveis alterações do mesmo, a ser discutida e deliberado em 

reunião extraordinária, com data a ser definida posteriormente. Nada mais havendo a ser tratado, 

eu Eliana Cristina Costa, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme vai por todos assinada. 

 

 


