
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE VARGINHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 20 de janeiro 

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. Conselheiros titulares e suplentes que 

justificaram suas ausências: Demétrio Lopes Tomaz. A reunião ordinária do Conselho de 

Administração do INPREV foi presidida pela presidente Eliana Cristina Costa. A Presidente sugeriu 

aos Conselheiros leitura e análise do Regimento Interno a ser discutido na próxima reunião. A 

convite do Conselho participaram da reunião a Diretora Presidente Ana Paula Oliveira Amorim e o 

Chefe de Serviço Financeiro Paulo Alexandre Praxedes. Pauta: 1) Boletim de Investimentos 

Novembro/2020: o conselho tomou conhecimento da Pasta Boletim de Investimentos relativo ao 

mês de Novembro/2020, onde constam informações relativas aos investimentos. Compõe a pasta 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. 2) Desempenho das aplicações financeiras 

em Novembro/2020 e acumulado do ano: para o mês de Novembro meta atuarial 1,35%, 

rentabilidade 3,95%, resultado superior à meta em 2,61 pontos. No acumulado do ano meta atuarial 

8,63%, rentabilidade 1,61% resultado inferior à meta em 7,02 pontos. No mês ocorreu variação 

patrimonial aumentativa equivale à quantia em reais de R$ 15.372.403,85. No encerramento do mês 

de Novembro/2020 os investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de 

R$ 405.459.812,73. O Conselho de Administração, de posse dos relatórios de investimentos, 

reunidos na pasta Boletim de Investimentos, manifesta de acordo com a Carteira de Investimentos 

do INPREV e todos os processos de investimentos. 3) Utilização do ambulatório médico do Inprev 



na Campanha de Vacinação Covid: com a iniciativa da Diretoria Executiva do Inprev em parceria 

com a Secretaria Municipal da Saúde, o secretário Dr. Luiz Carlos Coelho disponibilizará equipes de 

vacinação itinerantes para ir a grupos específicos, os aposentados e pensionistas do Inprev e 

servidores públicos municipais. 4) Pagamento do tíquete alimentação na folha de pagamento dos 

servidores inativos: o conselho tomou conhecimento da Lei n° 6.791 de 14/01/2021 que dispõe 

sobre o programa de ajuda alimentação “excepcionalmente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, fica a 

Administração Pública Direta e Indireta autorizada a converter em espécie os valores constantes 

desta Lei, de forma a creditá-los em folha de pagamento (...)”. Alinhado ao procedimento da 

Administração Direta, sua efetivação será a partir da folha de pagamento de Janeiro/2021 mais o 

saldo remanescente disponibilizado pela empresa Convênios Card ao Inprev. 5)  Avaliação Atuarial 

do Inprev: agendado para o dia 02/02/2021 às 14h na sede da Autarquia, a Apresentação da 

Variação Atuarial do relatório de 2021 pelo Sr. André Grau. 6) Apreciação do Conselho os nomes 

para ocupação dos cargos da Diretoria Executiva do INPREV:  Chefe do Serviço Financeiro: Paulo 

Alexandre Praxedes; Chefe do Serviço de Benefícios: Margareth Aparecida de Souza Carvalho e; 

Chefe do Serviço Administrativo: Wélem Renata Pereira. Após manifestação dos conselheiros, 

decidiu-se à UNANIMIDADE pela aprovação dos nomes apresentados pela Senhora Diretora-

Presidente para compor a Diretoria Executiva do INPREV. Nada mais havendo a ser tratado, eu 

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

assinada. 


