
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE VARGINHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 21 de junho 

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: Berenice de Souza Gonçalves, Demétrio 

Lopes Tomaz, Juliana Pereira de Souza, Sérgio Antônio Corcetti e Luciano Cambraia Ferroni. 

Conselheiros suplentes: Márcio Ribeiro Moysés e Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues. 

Conselheiro titular que justifica a ausência: Terezinha de Fátima Nery, Eliana Cristina da Costa. A 

reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV foi iniciada pela Diretora-Presidente do 

INPREV Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim que nos informou a necessidade de votação para 

nomeação do vice-presidente, conforme Art. 5º da Resolução 001/2013, o que não foi feito 

quando da posse dos conselheiros e agora por conta do afastamento da presidente Sra. Eliana 

Cristina Costa se faz necessário uma vez que o conselho precisa dar seguimento aos trabalhos. 

Sugeriu-se o nome do conselheiro Demétrio Lopes Tomaz que foi eleito por unanimidade. Foi 

apresentado ao conselho a  Portaria nº 1.448/2021 que altera a composição do Conselho de 

Administração do INPREV, a Portaria nº 1.447/2021 que altera a indicação de membro titular e 

suplente para compor o Conselho de Administração do INPREV e a renúncia da Srª Mirian Leda 

Aguiar. A diretora-presidente comunicou que foi publicada a Portaria SPREV nº 6.182 de 26 de 

maio de 2021 que autoriza a divulgação do Manual de Certificação Profissional que define os 

critérios de qualificação técnica das entidades certificadoras e os requisitos dos certificados aos 

dirigentes dos órgãos dos gestores responsáveis pelas aplicações dos recursos, dos membros dos 

conselhos deliberativo e fiscal e dos comitês de investimento dos Regimes Próprios de Previdência 

Social dos Municípios. O conselho também foi informado que de acordo com o Processo nº E-

81/2021 aberto pelo INPREV após consulta a empresa ABCPREV Gestão e Formação 

Previdenciárias, considerando a tese fixada pelo Superior Tribunal Federal, em regime de 

repercussão geral, no que tange à imunidade tributária, forçoso se faz a cessação da isenção 

referente à contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria de 15 beneficiários do 

INPREV. Foi aprovado por unanimidade o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro 

salário aos aposentados e pensionistas na folha de pagamento desse mês de junho. Sobre os 



tíquetes fomos informados que estão sendo entregues conforme agendamento e na oportunidade 

está sendo feito a prova de vida dos aposentados e pensionistas. Boletim de Investimentos Março 

e Abril de 2021; De início a Diretora do Conselho tomou conhecimento das Pastas Boletim de 

Investimentos relativos aos meses de Março e Abril de 2021, onde constam informações relativas 

aos investimentos das competências. Compõem as pastas 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. Desempenho das aplicações financeiras em Março e Abril de 2021; 

Para o mês de Março meta atuarial (IPCA+5,47%) 1,42%, rentabilidade 0,98%, resultado inferior à 

meta em 0,44 pontos. No 1º Trimestre/2021 meta atuarial de 3,38%, rentabilidade de (-) 1,45%, 

resultado inferior à meta em 4,82 pontos. No mês ocorreu variação patrimonial aumentativa 

equivale à quantia em reais de R$ 4.029.071,13. No encerramento do mês de Março/2021 os 

investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de R$ 417.054.925,59. – Para 

o mês de abril/2021 meta atuarial (IPCA+5,47%) 0,73%, rentabilidade 1,41%, resultado superior à 

meta em 0,68 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 4,14%, rentabilidade de (-) 0,06%, 

resultado inferior à meta em 4,19 pontos. No mês ocorreu variação patrimonial aumentativa 

equivale à quantia em reais de R$ 5.928.200,73. No encerramento do mês de Abril/2021 os 

investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de R$ 426.273.269,19. O 

Conselho de Administração, de posse dos relatórios de investimentos, reunidos nas pastas Boletim 

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

processos de investimentos do 2º bimestre/2021. Nada mais havendo a ser tratado, eu Berenice 

de Souza Gonçalves, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme vai por todos assinada. 


