
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
 

Ata da 26º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 22 dias do mês de agosto de 

2017, às 15h, na sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Marechal Deodoro, 120 – centro 

nesta cidade, com as presenças dos membros titulares Sr. André Mambelli Lopes, Sr. Edson 

Crepaldi Retori, Sr. Demétrio Lopes Tomaz, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sr. Róber Luiz de 

Oliveira e Srª. Aida Helena Monteiro Petrim Bruniera realizou-se a 26º reunião extraordinária 

do Comitê de Investimentos do INPREV, com pauta única: Remanejamento dos Recursos da 

Reserva Administrativa. A reunião foi presidida pelo membro nato, Chefe do Serviço 

Financeiro, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, em observância ao disposto no §2º do Art. 2º do 

Decreto nº 6.995/2014, § 2º do Art. 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução 

006/2014 do Conselho de Administração e Art. 3º da Portaria nº 11.562/2014. Quanto ao 

único item da pauta: - Remanejamento dos Recursos da Reserva Administrativa; O Sr. 

Presidente relatou que desde a criação da Reserva Administrativa, esta foi relacionada a fonte 

de recurso SICOM 103 – Previdência, e que o Tribunal de Contas dos Estado de Minas Gerais 

entende pertencer a fonte de recurso 100 – Recursos Ordinários. Daí a necessidade de 

readequação de todo o processo que envolve este relacionamento (Receita, Despesa e Bancos) 

ainda neste exercício. Considerando não existir a possibilidade de alteração da fonte de 

recurso SICOM relacionada à conta bancária da Reserva Administrativa, Banco do Brasil, 

agência 0032-9 conta nº 91.000-7, concatenada a fonte de recurso SICOM 103. A solução passa 

pela criação de nova conta bancária que será conectada a fonte de recurso SICOM 100. 

Portanto, requer autorização do Comitê de Investimentos para resgate total dos recursos 

aplicados na conta da Reserva Administrativa, que monta na data de 21/08/2017 a quantia de 

R$ 6.575.929,95, e posterior transferência para a nova conta criada para esse fim, Banco do 

Brasil, agência 0032-9 conta nº 96.500-6. Os recursos em pauta estão aplicados em fundos de 

renda fixa, que no momento rentabilizam positivamente e não possuem qualquer provisão de 

perdas, e estão distribuídos da seguinte forma: 

Conta Bancária - Posição em 21/08/2017 

Banco do Brasil S/A - Ag. 0032-9 Conta nº 91.000-7 

Reserva Administrativa 

Fundo de Investimentos CNPJ Valor Aplicado 

BB PREVID RF IMA-B 5 03.543.447/0001-03 R$ 1.159.894,60 

BB PREVID RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05 R$ 3.309.805,90 

BB PREVID RF PERFIL 13.077.418/0001-49 R$ 2.106.229,45 

Total R$ 6.575.929,95 

Os membros debateram a questão e aprovarão a unanimidade o remanejamento dos valores 

acima para nova conta bancária relacionada à fonte de recursos SICOM nº 100, Banco do Brasil 

S/A, agência 0032-9 conta nº 96.500-6, nos mesmos fundos e valores ora resgatados. Nada 

mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 

assinada. 


