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Ata 3ª da reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos quinze dias do mês de março de 2021, às 

08:00 horas, na sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila 

Paiva, nesta cidade, com as presenças dos conselheiros titulares, Sra. Annabell Tavares Vilela 

de Souza, Sra. Brígida de Fátima Batista Gomes, Sr. Danúsio Antônio Bueno, Sr. Maxwel 

Henrique Iria. Realizou-se a reunião ordinária do Conselho Fiscal do INPREV, com a seguinte 

pauta: 1) Análise dos relatórios de acompanhamento dos investimentos do INPREV – Boletim 

de Investimentos Janeiro/2021 e 2) Análise e parecer das concessões de benefícios de 

aposentadorias. A reunião foi presidida pela conselheira, Sra. Annabell Tavares Vilela de Souza, 

que iniciou com um breve relato sobre a documentação probatória, relativa ao mês de Janeiro 

de 2021, para exame minucioso junto aos demais conselheiros, onde se percebe: Enviado 

documentação orçamentária e financeira para subsidiar a formulação de parecer das 

movimentações econômico-financeiras do INPREV, onde se destaca o Boletim de 

Investimentos. O Boletim de Investimentos contém: Extratos bancários (conta-corrente e 

investimentos); Autorização de Aplicação e Resgate – APR; Demonstrativo das Aplicações e 

Investimentos de Recursos – DAIR; Relatórios gerenciais de acompanhamento dos 

investimentos e ata do Comitê de Investimentos; relativos ao mês em análise. Enviado 

documentação probatória respeitante a processos administrativos, sendo no mês de 

Janeiro/2021 11 (onze) benefícios de aposentadoria. Os conselheiros auditaram todos os 

documentos de caixa que em ordem cronológica dos números: 0001 a 0065, 0066 a 0125 no 

mês de Janeiro de 2021. Análise dos relatórios de acompanhamento dos investimentos do 

INPREV (Boletim de Investimentos); os conselheiros verificaram o DAIR - Demonstrativo das 

Aplicações e Investimentos de Recursos e APRs - Autorização de Aplicação e Resgate, relativos 

ao mês de Janeiro de 2021 e validaram os processos. Quanto aos acompanhamentos dos 

investimentos no mês de Janeiro/2021, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, nos apresentou a Ata 2ª 

da reunião do Comitê de Investimentos do dia 19 de fevereiro de 2021, onde consta que para 

o mês de janeiro/2021 meta atuarial 0,67%, rentabilidade (-) 0,97%, resultado inferior a meta 

em 1,64 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 0,67%, rentabilidade (-)0,97%, 

resultado inferior à meta em 1,64 pontos. O Conselho Fiscal subsidiado pelos relatórios 

gerenciais de investimentos emitidos pelo RPPS, relatórios de investimentos emitidos pela 

Consultoria de Investimentos, e, principalmente, com base nas manifestações do Comitê de 

Investimentos do INPREV na ata da reunião do dia 19/02/2021, manifesta favorável a 

aprovação sem ressalvas para os investimentos do RPPS. Análise e parecer das concessões de 

benefícios de aposentadorias; o serviço de benefícios concedeu no mês de Janeiro/2021 11 

(onze) benefícios de aposentadoria, aos seguintes servidores: Dicéia Tomé Geraldo, Adriane 

Leite Franca de Melo, Dauro Antônio Mesquita, Dagmar Vieira Brandão, Cristiana Pereira de 

Sá Furtado, Adilson Assis Carvalho, Giane Bazzanella, Erondina Leal Barbosa, Neide Aparecida 
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Moreira de Oliveira, Rocinéia Alcione Carlos e Vítor Tristão, todos em consonância com os 

requisitos necessários para obtenção do beneficio, conforme determina a legislação vigente e, 

seus respectivos processos enviados ao TCEMG para homologação. Nada mais havendo a ser 

tratado, eu Brígida de Fátima Batista Gomes, Conselheira lavrei a presente ata que lida e 

achada conforme vai por todos assinada. 


