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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas, do dia 12 junho de 

2019, 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. Pauta do dia: a) Sede própria; b) Pró-Gestão; c) Prova de vida;      

d) Qualificação de Conselheiros e servidores.e) Edital de Credenciamento das 

Instituições e Fundos de Investimentos. Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-

se, a)  Sede própria: - efetuada a terceira medição da execução da obra, sua evolução 

permanece abaixo do previsto no cronograma físico financeiro, embora tenha reduzido 

substancialmente a defazagem. Respondido, no prazo legal o requerimento nº 75/2019 do 

vereador Pastor Fausto que solicitava informações sobre a obra em andamento referente a 

construção da sede do INPREV. b)  Pró-gestão: - O ICQ Brasil, através do Sr. Mauricio 

Furim Moro, realizou audidoria no INPREV nos dias 15 e16 de maio, com o objetivo de 

verificar e comprovar o atendimento aos Normativos do Programa do Ministério da 

Economia, Secretaria de Previdência Social, ao qual o Município/Instituto aderiu 

voluntariamente em 06.03.2018.    c) Prova de vida – continua em andamento o processo de 

comprovação de "prova de vida" periódico, iniciado em 06 de maio. Até a presente data, 663 

dos aposentados e pensionistas, o que corresponde a aproximadamente 55% dos beneficiários, 

compareceram ao instituto e quitaram sua obrigação. d) Qualificação de Conselheiros e 

servidores – membros do Comitê de Investimentos,  estiveram presentes no evento da XP 

Investimentos denominado Investor Day em São Paulo.  no evento do Banco Itaú denominado 

2º Encontro Estadual de RPPS MG em Belo Horizonte. No evento Cenário Econômico e 

Alocação de Recursos do Banco do Brasil, realizado no auditório do Banco em Varginha, com 

a presença de membros do Comitê de Investimentos,  do Conselho de Administração,  e do 

Conselho Fiscal. e)  Edital de Credenciamento das Instituições e Fundos de Investimentos  

- O Serviço Financeiro no sentido de tornar eficiente e adequar o Processo de Credenciamento 
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das Instituições Financeiras, na qualidade de Administrador, Gestor, Distribuidor, 

Custodiante, Agentes Autônomos e Fundos de Investimentos, as alterações da Resolução  

CMN nº 3922/2010, apresenta minuta do Edital de Credenciamento nº 001/2019. O presente 

documento tem como objetivo definir regras para credenciamento das instituições 

mencionadas acima e fundos de investimentos, o qual substituirá o Edital de Credenciamento 

nº 001/2013. O conteúdo do presente edital está de acordo com os ditames da Resolução 

CMN nº 3.922/2010, o qual padronizará os procedimentos e documentos exigidos no 

credenciamento. Aprovada, a unanimidade, a minuta de Edital de Credenciamento nº 

001/2019 constante do Processo Administrativo nº 104/2019. Por entender que a matéria 

guarda relação com a Política de Investimentos, resolve encaminhá-la a apreciação do 

Conselho de administração. 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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