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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 29 
de janeiro de 2015, às 9:00 horas na sede da autarquia, presentes os conselheiros, 

Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, Sr. Carlos Camilo; Sra. Maria Rosângela Fernandes; 
Sr. Oswaldo Henrique Crespo Monticeli; Sr. Sivaldo Afonso Piva; Sra. Janice Cougo; 

Sra. Eliana Cristina Costa e Sra. Adriana Batista de Paiva. Lida e aprovada a Ata 
anterior deu-se início aos trabalhos com a distribuição aos Conselheiros de parte da 
Lei Municipal nº 4.965∕2008 que trata das competências do Conselho de 

Administração objetivando o acompanhamento das tarefas a serem desenvolvidas, 
bem como da cópia da Portaria n. 11.825/2015 que NOMEIA os Membros do 

Conselho. A Diretoria Executiva do INPREV nos convidou para participar da 
apresentação ministrada por representantes da empresa contratada para consultoria 
em investimentos “Risk Office Assessoria Financeira Ltda”, em 26.01.2015, no que 

tange ao relatório e andamento dos investimentos do Instituto. O resultado 
apresentado foi o seguinte: Em 31.12.2014 – Valor do Investimento: R$ 

188.126.347,70 ∕ Meta atuarial 12.79% ∕ Meta alcançada 11,82%. O resultado 
negativo do exercício, se deu pela grande volatilidade tanto na renda fixa quanto na 
renda variável. Até a competência novembro/2014 a meta estava batida e com uma 

sobra 1,97, em dezembro mesmo com uma carteira equilibrada e com os devidos 
encurtamentos dos prazos realizados ao longo do ano, a grande volatilidade do 

mercado em geral derrubou a meta, consumiu toda sobra e impôs o resultado 
negativo de 0,97 pontos abaixo da meta estabelecida para o exercício. Registramos 
que o Comitê de Investimentos demonstra frustração com os resultados alcançados, 

principalmente pelo fato de ter promovido em tempo uma serie de alterações nos 
investimentos, no sentido de encurtar o prazo da carteira em busca de volatilidade 

menor, em uma tentativa de defesa da meta atuarial alcançada até o encerramento da 
competência novembro/2014. O que prova que o resultado negativo no mês de 
dezembro, provocado pelas incertezas do mercado financeiro, compromete o trabalho 

do ano todo sem proporcionar a oportunidade de reversão por parte do INPREV.  Por 
outro lado, o Comitê de Investimentos do INPREV entende que esteve atento durante 

todo o ano, e promoveu em momentos oportunos estratégias de defesa que se 
mostraram eficientes até novembro e para dezembro, com a grande volatilidade do 

mercado, sobre o qual o INPREV não tem atuação, não foram suficientes para se 
manter na meta atuarial. O Comitê de Investimentos relatou ainda o histórico dos 
últimos cinco anos das aplicações financeiras do INPREV, onde: – Nos exercícios de 

2010 e 2012 a meta atuarial foi superada em 0,66 e 12,56 pontos respectivamente. – 
Nos exercícios de 2011, 2013 e 2014 os resultados alcançados foram inferiores a meta 

atuarial em 0,48, 3,48 e 0,97 pontos respectivamente. Onde se conclui que ao 
analisar os resultados acumulado dos últimos cinco anos, o INPREV tem um ganho 
superior de 8,29 pontos acima da meta atuarial. Recebemos a visita do Diretor 

Presidente do INPREV, Sr. Edson Crepaldi Retori, que inicialmente a pedido da 
Conselheira Eliana Cristina Costa, explanou sobre a composição do Comitê de 

Investimentos. Após, nos apresentou o site do Instituto para que todos os 
Conselheiros possam se inteirar das legislações, bem como, de todos as ações 
desenvolvidas pelo Instituto.  Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente 

ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


