
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE VARGINHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Ata da 3ª reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 22 de abril 

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: Eliana Cristina Costa, Sérgio Antônio 

Corcetti, Berenice de Souza Gonçalves, Terezinha de Fátima Nery, e Luciano Cambraia Ferroni. 

Conselheiro suplente: Juliana Pereira de Souza Barros, Demétrio Lopes Tomaz. Conselheiro titular 

que justificou ausência: Mirian Leda Aguiar. A reunião ordinária do Conselho de Administração do 

INPREV foi presidida pela presidente Eliana Cristina Costa. A convite do Conselho participaram da 

reunião a Diretora Presidente Ana Paula Oliveira Amorim para apresentar a nova Chefe do Serviço 

de Benefício Vively Auxiliadora Chagas Mendes, o que não aconteceu antes devido a suspensão das 

reuniões e o Chefe de Serviço Financeiro Paulo Alexandre Praxedes para apresentar a movimentação 

financeira. Pauta: Boletim de Investimentos Janeiro e Fevereiro de 2021; O Conselho tomou 

conhecimento das Pastas Boletim de Investimentos relativos aos meses de Janeiro e Fevereiro de 

2021, onde constam informações relativas aos investimentos das competências. Compõem as pastas 

o Relatório de Investimentos relativo às competências, 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 e Fevereiro de 2021; Para o mês de Janeiro meta atuarial 0,67%, rentabilidade (-)0,97%, 

resultado inferior à meta em 1,64 pontos. No mês ocorreu variação patrimonial diminutiva que 

equivale à quantia em reais de R$ 4.109.192,85. No encerramento do mês de Janeiro/2021 os 

investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de R$ 417.401.433,43. Para o 

mês de Fevereiro meta atuarial 1,24%, rentabilidade (-)1,45%, resultado inferior à meta em 2,69 

pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 1,93%, rentabilidade de (-) 2,40%, resultado 

inferior à meta em 4,33 pontos. No mês ocorreu variação patrimonial diminutiva que equivale à 

quantia em reais de R$ 6.109.564,23. No encerramento do mês de Fevereiro/2021 os investimentos 



do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de R$ 411.997.705,78. 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 1º 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. 


