
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 17 de setembro de 2019, às 9h30min na sede da autarquia, presentes os
conselheiros:  TITULARES:  Aline  Rezende  Silva  Crispim,  Ronaldo  Gomes  de
Lima Junior,  Eliana  Cristina  Costa,  Mírian  Lêda  Aguiar  Olgado, Terezinha  de
Fátima Nery Souza e Sérgio Antônio Corsetti.  SUPLENTES: Demétrio Lopes
Tomaz,  Juliana Pereira de Souza Barros. Registra-se a ausência dos membros:
Berenice de Souza Gonçalves e Luciano Cambraia Ferroni. Deu-se início aos
trabalhos  com  a  participação  especial  do  Sr.  Vagner  Sandoval  Marcelino,
consultor da ACBPREV, empresa responsável pela elaboração do “Planejamento
Estratégico do INPREV”. O Diretor-Presidente após as devidas apresentações,
passou  a  palavra  ao  Sr.  Vagner  Sandoval  Marcelino,  que  explicou
detalhadamente todas as estapas que envolvem a elaboração do Planejamento
estratégico,  que está sendo desenvolvido em parceria com os membros do
Conselho  de  Adminstração  e  Fiscal,  membros  da  Diretoria  Executiva  e
consultores da empresa ABCPREV. Após, foi apresentado o Desempenho das
aplicações fnanceiras de Julho/2019 e Acumulado do ano. Para o mês de Julho
meta atuarial foi de 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento), rentabilidade
1,40% (um vírgula quanrenta por cento), resultado superior à meta em 0,68
(zero vírgula sessenta e oito) pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de
5,94% (cinco vírgula  noventa e quatro  por cento),  rentabilidade de 11,22%
(onze vírgula vinte e dois por cento), resultado superior à meta em 5,28 (cinco
vírgula  vinte  e  oito)  pontos.  Registra-se  ainda  que,  no  dia  11/07/2019,  os
membros do Conselho de Adminstração, juntamente com alguns membros do
Conselho Fiscal e Diretoria Administrativa, realizaram uma visita de vistoria ao
local da Obra do INPREV, a qual constataram-se que as etapas de construção
da sede própria estão regulares,  de acordo com o cronograma apresentado
pela empresa de engenharia reponsável  pela execução da obra.  Nada mais
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme
vai por todos assinada. Eu, Aline Rezende Silva Crispim, digitei.


