
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 novembro de 2019, às 9:00 horas na sede 
desta autarquia, presentes os conselheiros Titulares:  Terezinha de 
Fátima  Nery  Souza,  Mírian  Leda  Aguiar  Olgado,  Eliana  Cristina 
Costa,  Sérgio Antônio Corseti.  Luciano Cambraia Ferroni, William 
Gregório  Grande,  Ronaldo  Gomes  de  Lima  Junior  e  a  suplente: 
Juliana  Pereira  de  Souza  Barros  justificaram  suas  ausências. 
Suplente: Suplente: Demétrio Lopes Tomaz. Deu-se início à reunião 
colocando em pauta  para  conhecimento dos conselheiros  a Pasta 
“Boletim  de  Investimentos”  relativo  ao  mês  de  Setembro/2019, 
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  Setembro/2019  e  acumulado  do  ano,  para  o  mês  de 
Setembro  a  meta atuarial 0,45%, rentabilidade 1,73%, resultado 
superior à meta em 1,28 pontos  e o  cumulado do ano com meta 
atuarial de 7,07%, rentabilidade de 13,45%, resultado superior à 
meta em 6,38 pontos. A rentabilidade dos investimentos do ano de 
13,45%,  atingida  até  o  encerramento  de  setembro/2019, 
equivalente a quantia em reais de R$ 44.445.026,88. A presidente 
relatou  que  os  conselheiros:  Luciano  Cambraia  Ferroni,  Ronaldo 
Gomes de Lima Junior, Juliana Pereira de Souza e  William Gregório 
Grande visitaram a obra de construção da nova sede do INPREV. 
Nada mais havendo a ser tratado, eu Eliana Cristina Costa, lavrei a 
presente ata que, lida e achada conforme vai por todos assinada.


