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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

VARGINHA 
Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro – CEP: 37.014-230  – Varginha-MG 

e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br   -  site: www.inprev-varginha.com.br  

Fone: (35) 3221-2419  

 

Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas, do dia 11 de fevereiro 

de 2020, na sala de reunião do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Varginha – INPREV, os membros da Diretoria Executiva, presentes o Sr. Edson Crepaldi 

Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Srª. Margareth Aparecida de Souza Carvalho e a Srª. 

Wélem Renata Pereira e, como convidado, Eder Jerônimo da Silva. Pauta do dia: a) Sede 

própria; b) Tribuna Livre – Câmara Municipal; c) Desempenho dos Investimentos em 

2019; d) Serviços de Consultoria Tecnica, contratação. Os assuntos foram amplamente 

debatidos, registra-se, a) Sede própria: - previsto para o dia 20 de fevereiro a entrega 

provisória do prédio em edificação, de acordo com o planejamento da construtora. A obra 

segue em rítmo normal, concluída: a etapa de instalação eletrica e hidráulica, montagem do 

telhado da área de convivência, divisórias em vidro, instalação dos guarda corpos, louças e 

ferragens; em andamento: pintura, iniciado: montagem de mobiliário, equipamentos em geral, 

dispositivos de segurança, instalação de acessórios para viabilização da acessibiliade e 

limpeza final. Questões administrativas sobre a ocupação do novo prédio foram discutidas: 

otimização no aproveitamento do tempo da funcionária do serviço de faxina, posto noturno de 

um guarda municipal, transferência gradativa dos setores administrativos, equipamento de 

informática para servidor, WI-FI, central telefônica, implantação de rotatória nas 

proximidades do memorial do ET e linha de transporte coletivo para atender aos segurados e 

servidores. Recebida, tempestivamente, da empresa responsável pela elaboração do projeto 

estrutural da obra, manifestação quanto a correspondeência encaminhada, no tocante a 

providências quanto ao custo dos ajustes desenvolvidos pela MTF Consultoria e Projetos, 

com solicitação de dilatação de 30 dias no prazo para pronunciamento vez que notificou a 

engenheira responsável para manifestar sobre o assunto. b) Tribuna Livre Câmara 

Municipal - participação de conselheiro suplente – analisado o pronunciamento do 

conselheiro, foi constatada a necessidade de medidas por parte do instituto para restabelecer a 

verdade dos fatos, evitando-se que a credibilidade da instituição possa ser abalada por 
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informações distorcidas, proferidas de forma irresponsável e leviana. c) Desempenho dos 

Investimentos em 2019 – o desempenho das aplicações financeiras no mês de 

dezembro/2019 e acumulado do ano 2019, com base nos relatórios da consultoria de 

investimentos contratada pelo INPREV, extraímos os seguintes números: Para o mês de 

dezembro/2019 meta atuarial 1,64%, rentabilidade 2,58%, resultado superior à meta em 0,94 

pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 10,59%, rentabilidade de 17,98%, resultado 

superior à meta em 7,39 pontos. No geral, o resultado auferido ao longo do ano foi 

extremamente positivo, muito superior à meta atuarial estabelecida, o que ratifica as decisões 

tomadas pelo Comitê de Investimentos. A rentabilidade alcançada em dezembro 2019 foi 

positiva em 2,58% e representa em moeda um acréscimo de R$ 9.796.558,62, no ano a 

rentabilidade de 17,98% representa em moeda a quantia de R$ 59.582.560,25. O Patrimônio 

administrado no mercado de capitais encerrou dezembro 2019 no valor de                             

R$ 392.256.394,85.d) Serviços de Consultoria Tecnica, contratação: - abertura de processo 

licitatório objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

capacitação e assessoria técnica em gestão previdenciária. Nada mais havendo a ser tratado, 

foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida vai por todos assinada. 
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