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Ata 5ª da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos dezessete dias do mês de junho 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,  Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, Sr. Luciano

Cambraia Ferroni, Sr. Sérgio Antônio Corcetti; conselheiros suplentes, Sr. Demétrio Lopes Tomaz, Sra.

Juliana Pereira de Souza Barros.  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 Abril/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 Abril/2020 e

acumulado do ano; Para o mês de Abril meta atuarial 0,14%, rentabilidade 2,27%, resultado superior

à meta em 2,12 pontos. No acumulado do ano meta atuarial 2,10%, rentabilidade (-)7,04% resultado

inferior à meta em 9,14 pontos. No mês ocorreu variação patrimonial aumentativa equivale à quantia

em reais de R$ 8.170.084,40. No encerramento do mês de Abril/2020 os investimentos do INPREV no

mercado financeiro montava a quantia de R$ 363.608.297,24.  3)  Demonstrações Contábeis 2019;

Manifestação  sobre  as  demonstrações  contábeis  de  encerramento  do  exercício  de  2019;

considerando as demonstrações contábeis de encerramento do exercício de 2019, apresentadas pelo

Conselho Fiscal, e com base nos documentos e recibos de entrega das mesmas ao Tribunal de Contas

de Minas Gerais e a Secretaria da Previdência Social do Ministério da Economia, análise e aprovação

do Conselho Fiscal,  o Conselho de Administração manifesta de acordo com o Conselho Fiscal.  4)

Processo  115/2019  -  Alcino  Lázaro  de  Oliveira  -  Auxiliar  de  Serviços  Públicos; o  Conselho  de

Administração tomou conhecimento do Processo I – 115/2019 - Aposentadoria Especial – Súmula

Vinculante n°33 STF e, conforme o disposto no artigo 101, inciso XV da Lei Municipal 4965/2008,

deliberou pelo indeferimento acolhendo os pareceres da PGM – Procuradoria Geral do Munícipio, fls.
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66 a 68; da análise da ABCPREV, empresa contratada para prestar consultoria técnica, fls. 77 a 80;

bem como do Inprev, fls.  46 a 55. 5) Processo 159/2019 - Jucilene Aparecida da Silva -  Guarda

Municipal;  o  Conselho  de  Administração  tomou  conhecimento  do  Processo  I  –  159/2019  -

Aposentadoria Especial – Guarda Municipal e, conforme o disposto no artigo 101, inciso XV da Lei

Municipal 4965/2008, deliberou pelo indeferimento acolhendo a instrução do INPREV, com apoio

técnico da UGP – Unidade de Gestão Previdenciária do Banco do Brasil S/A, fls. 25 a 34, bem como,

da análise da ABCPREV, fls. 47 a 70. 6) Programa de Preparação para aposentadoria; o Conselho de

Administração delibera favorável o Programa de Preparação para Aposentaria, que tem sua versão

completa  no  Processo  Administrativo  nº  82/2020.  Em  suma  o  Programa  de  Preparação  para

Aposentadoria,  intitulado “Programa Despertar”, institui  à  Educação Previdenciária  no âmbito do

INPREV,  com  objetivo  principal  de  evidenciar  o  caminho  para  a  inatividade  remunerada  dos

segurados ativos, assegurando as informações relativas à concessão do benefício e ao planejamento

de vida após a aposentadoria. 7) Portaria 9.907/2020; Ao final a chefe do serviço administrativo do

INPREV, Sra. Wélem Renata Pereira compareceu à reunião para dar conhecimento aos conselheiros

sobre  a  portaria  9.907/2020  publicada  pela  secretária  da  previdência,  dando  ciência  aos  novos

parâmetros que regulamenta o art.8° da Lei 13.846/2019. Nada mais havendo a ser tratado, eu Sra.

Berenice de Souza Gonçalves, Secretária nomeada nessa reunião por unanimidade, lavrei a presente

ata que lida e achada conforme vai por todos assinada.


