
 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 

 

Ata da 12ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. 

 

Aos 21 dias do mês de agosto de 2012, às 8 h e 45min. na sala de reuniões do INPREV, situado a 

Praça Marechal Deodoro, 120 – centro, nesta cidade, com a presença do Presidente do Conselho de 

Administração – Sr. Estevam Tavares Silva, Diretora Presidente – Vera Lúcia de Souza Mattos, 

Chefe do Serviço Financeiro – Paulo Alexandre Praxedes, Administrador do Comprev – Edson 

Crepaldi Retori, o Representante do Poder Executivo, servidor da Sepla, o Sr  Glauco Alves 

Cadonazzo e ainda André Mambeli Lopes servidor deste instituto, realizou-se a 12ª reunião do 

Comitê de Investimentos do INPREV com a seguinte pauta: 1) avaliação dos resultados das 

aplicações financeiras do mês de julho de 2012; 2) avaliação do Fundo de  Investimentos em cotas 

FI Ações Caixa Valor Dividendos RPPS; 3) alteração na formalização do Comitê de Investimentos. 

A reunião foi presidida pelo Chefe do Serviço Financeiro – Sr. Paulo Alexandre Praxedes, em 

observância ao disposto no § 2º do Art. 1º do Anexo Único da Resolução 01/2011. Quanto ao item 1 

da pauta: avaliação dos resultados das aplicações financeiras do mês de julho de 2012 - o presidente 

apresentou os seguintes números: Julho/2012 – meta atuarial 0,92% rendimentos de 2,68% 

resultado positivo de 1,76 pontos no mês. No período janeiro a julho/2012 – meta atuarial 6,31%, 

rendimentos de 14,24% apresentando um resultado que supera a meta em 7,93 pontos. Registre-se o 

entendimento deste comitê que investimentos em infraestrutura e ativos de empresas produtivas 

ressai como boa alternativa para as aplicações financeiras. Quanto ao item 2 da pauta:  avaliação do 

Fundo de  Investimentos em cotas FI Ações Caixa Valor Dividendos RPPS - o presidente fez uma 

explanação sobre o produto e o submeteu a analise dos membros do Comitê que deliberaram pela 

viabilidade de aplicação neste produto como opção de diversificação da carteira do instituto, 

entretanto, concluiu-se por posterga-la considerando que o momento exige um adequado fluxo de 

caixa para cobrir as despesas até o final do exercício em virtude da queda de receitas pelo não 

repasse regular de recursos da contribuição patronal por parte do município. Quanto ao item 3 da 

pauta: alteração na formalização do Comitê de Investimentos - o presidente esclareceu sobre a 

necessidade da formalização do Comitê de Investimentos, já estabelecido anteriormente por este 

instituto, que agora demanda ato próprio do executivo em atenção ao estabelecido na Portaria do 

MPS 170 de 25.04.2012. Nada mais havendo a ser tratado o presidente do comitê de investimentos 

encerrou a presente reunião e eu Edson Crepaldi Retori. lavrei a presente ata que lida e achada 

conforme vai por todos assinada. 


