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Reuniram-se às 9 horas, do dia 14 de setembro de dois mil e vinte e um, na sala de reunião do

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, os

membros da diretoria executiva, presentes  a Sra.  Ana Paula de Oliveira Amorim, Sr. Paulo

Alexandre Praxedes, Sra. Vivély  Auxiliadora Chagas Mendes e a Sra. Wélem Renata Pereira.

Dado início à reunião, a diretora-presidente deu a palavra ao Sr. Paulo Alexandre Praxedes,

que  apresentou  o  primeiro  item  da  pauta,  conforme  apontado  na  reunião  do  Comitê  de

Investimentos, realizada em 19 de agosto de 2021:  1. Portaria SPREV nº 6.132/2021 - que

divulga  a  taxa  de  juros  parâmetro  a  ser  utilizada  nas  avaliações  atuariais  dos  Regimes

Próprios  de  Previdência  Social  relativas  ao  exercício  de  2022,  posicionadas  em  31  de

dezembro de 2021. Em contato com atuário contratado pelo Instituto, o INPREV enquadra na

taxa de juros de 5,04%. Destaca-se que por determinação da SPREV, a taxa caiu de 2019 para

2020 de 6,00% para 5,89%, caiu de 2020 para 2021 de 5,89% para 5,47%, e, novamente por

determinação da SPREV por meio da Portaria nº 6.132/2021 a taxa cai de 2021 para 2022 de

5,47% para 5,04%. Uma redução de praticamente 1,00% em um período de 2 anos. Destaca-

se ainda que pelo ocorrido na última avaliação atuarial data base 2020, houve uma redução

drástica em relação ao superávit apurado na avaliação atuarial de 2019 para 2020, muito em

função  do  corte  da  taxa  de  juros  de  5,89%  para  5,47%,  reajuste  de  10,00%  para  o

funcionalismo, entre outros fatores com menor intensidade. Nessa linha, com um superávit

relativamente  baixo,  a  rentabilidade  dos  investimentos  nesse  momento  de  pandemia

conjugada com o nível elevado de inflação, longe da meta atuarial, entre outros fatores não

menos  importantes,  relativos  à  massa  de  beneficiários,  ressalta-se  que  haverá  um

comprometimento  do  próximo  resultado  atuarial.  O  INPREV  possui  uma  carteira  de

investimentos bem diversificada tanto no segmento de renda fixa quanto de renda variável,

tem  avançado  no  segmento  de  investimentos  no  exterior  como  alternativa  de

descorrelacionar do risco Brasil, e, mesmo assim, sofre como todo o mercado de capitais,
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com  resultados  bem  abaixo  do  esperado.  Nesse  momento,  os  Regimes  Próprios  de

Previdência Social estão no mesmo barco, o que os diferenciam é o percentual de recursos

investidos no exterior,  que atualmente é o melhor ativo,  e,  ainda sim, com limite de no

máximo  10%  dos  recursos  definido  pela  Resolução  CMN  nº  3922/2010.  Registra-se  a

expectativa, segundo Relatório Focus de 13/08/2021, para Taxa SELIC no fim de 2021 e 2022

em 7,50%. Considerando a escalada da taxa de juros; que a crise atual não é a normalidade;

que  o  atual  modelo  de  investimentos  (Resolução  CMN  nº  3922/2010)  não  deve  ser

considerado definitivo e  que existem mudanças  que podem ser  feitas  para  obtenção de

melhores resultados, será que a alternativa de corte radical na taxa de juros realmente vale a

pena? Desse modo, em um momento de crise para todos os entes públicos, o desgaste sobra

para o RPPS e a conta para a Prefeitura. 2. Audiência pública: fica agendada a realização de

audiência pública para prestação de contas do Instituto relativo ao ano de 2020 que será

realizada de forma virtual,  a ser  amplamente divulgada,  atendendo a legislação e o Pró-

Gestão  e  3.  Confirmação  do  curso  de  Concessão  de  Aposentadoria  e  Pewnsão  a  ser

ministrado pela ABCPREV nos dias 22 e 23 de setembro do corrente ano, sendo confirmadas

as presenças de quarenta e dois participantes, entren eles servidores públicos ativos, inativos,

membros dos conselhos e corpo técnico do INPREV. 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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