
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 20 de maio de 2020, às 8:00 horas na sede própria
desta autarquia sito Praça Dalva Paiva, 312 – Vila Paiva, presentes os
conselheiros  titulares:  Terezinha de Fátima Nery Souza,  Berenice  de
Souza Gonçalves,  Sérgio Antônio Corseti, Mirian Leda  Aguiar, Ronaldo
Gomes de Lima Junior, Demetrio Lopes Tomaz e Willian Gregorio Grande.
A presidente deu início a reunião informando aos conselheiros presentes
os dados do  Boletim de Investimentos  juntamente com com a da
Pasta Boletim de Investimentos relativo ao mês de Janeiro/2020, onde
constam informações relativas  aos investimentos.  Compõe a pasta 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. Desempenho das aplicações financeiras em
Janeiro/2020 e  acumulado do  ano,  para  o  mês  de  Janeiro  meta
atuarial 0,71%, rentabilidade 0,55%, resultado inferior à meta em 0,16
pontos. A rentabilidade dos investimentos no mês equivale a quantia em
reais de R$ 2.426.393,86. No encerramento do mês de Janeiro/2020 os
investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de
R$ 393.060.048,20. Ao final o diretor do  INPREV Edson Crepaldi Retori
compareceu  à  reunião  a  convite  da  presidente  para   infomar  aos
conselheiros,  que  o  recebimento  provisório  da  obra  foi  realizado  dia
27/02/2020 e o habite-se foi expedido dia 13/03/2020, informou que a
sala   usada  nesta  reunião  será  de  uso  exclusivo  do  Conselho  de
Admistração e o estacionamento tem vagas para todos os conselheiros
nos dias que estiverem presentes na sede.  Nada mais havendo a ser
tratado, eu Eliana Cristina Costa, lavrei a presente ata que, lida e achada
conforme vai por todos assinada.


