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MUNICÍPIO DE VARGINHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Ata da 9ª reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 19 de 

outubro 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: Demétrio Lopes Tomaz, 

Terezinha de Fátima Nery, Berenice de Souza Gonçalves e Sérgio Antônio Corcetti. Conselheiros 

suplentes: Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues. Conselheiros que justificam a ausência: Márcio 

Ribeiro Moysés, Thaís Mendes Pereira e Eliana Cristina da Costa.1)Boletim de Investimentos 

Agosto de 2021; O Conselho tomou conhecimento da Pasta Boletim de Investimentos relativo ao 

mês de Agosto de 2021, onde constam informações relativas aos investimentos da competência. 

Compõem 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 Agosto de 2021; Para o mês de Agosto meta 

atuarial (IPCA+5,47%) 1,34%, rentabilidade (-)1,35%, resultado inferior à meta em 2,69 pontos. 

Acumulado do ano com meta atuarial de 9,47%, rentabilidade de (-)0,46%, resultado inferior à 

meta em 9,93 pontos. No mês ocorreu variação patrimonial diminutiva equivale à quantia em reais 

de R$ 5.778.483,06. No encerramento do mês de Agosto/2021 os investimentos do INPREV no 

mercado financeiro montava a quantia de R$ 427.371.318,77. 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 relativos 

ao mês de Agosto/2021.3)Avaliação do curso Concessão de Aposentadoria e Pensão;O curso foi 

ministrado pelos consultores, Dr. Tiago Alves de Oliveira e Dr. Diogo Rodrigues da ABCPREV, nos 

dias 22 e 23 de setembro e contou com a presença da maioria dos membros deste Conselho. Os 

presentes destacaram a importância do tema e consideraram o conteúdo relevante e de extrema 



importância para a qualificação do Conselho, além de representar mais conhecimento sobre a 

legislação atual.   

Nada mais havendo a ser tratado, eu Berenice de Souza Gonçalves, lavrei a presente ata que, lida e 

achada conforme vai por todos assinada. 

 

 


