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Ata 1 do 1º Fórum do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV 

de 2022. Aos 25 dias do mês de janeiro de 2022, às 14h, no auditório do INPREV, situado à Praça Dalva 

Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva nesta cidade, com as presenças do presidente do Conselho de 

Administração e membro do Comitê de Investimentos, Demétrio Lopes Tomaz e os conselheiros, Terezinha 

de Fátima Nery, Berenice de Souza Gonçalves, Luciano Cambraia Ferroni, Sérgio Antônio Corcetti, Estefânia 

Mesquita da Silva Rodrigues, Márcio Ribeiro Moysés, Gilcineia Maria Tana e Thais Mendes Pereira; 

presidente do Conselho Fiscal, Annabell Tavares Vilela de Souza e conselheiros, Brígida de Fátima Batista 

Gomes, Danúsio Antônio Bueno e Maxwel Henrique Iria; presidente do Comitê de Investimentos e chefe 

do serviço financeiro, Paulo Alexandre Praxedes e os membros, André Mambeli Lopes, Eder Jerônimo da 

Silva e Edson Crepaldi Retori e a diretoria executiva, Ana Paula de Oliveira Amorim, diretora-presidente, 

Vivély Auxiliadora Chagas Mendes, chefe do serviço de benefícios e Welem Renata Pereira, diretora 

administrativa.  Estabelecido o quórum, a diretora-presidente, Ana Paula de Oliveira Amorim, procedeu à 

abertura dos trabalhos enaltecendo o comprometimento, a competência e o profissionalismo da Sra. 

Juliana Pereira de Souza Barros, no trabalho dedicado ao INPREV e ao serviço público municipal, deixando 

registrado o sentimento de pesar por seu falecimento. Ato contínuo, agradecendo a presença de todos, 

procedeu à abertura dos trabalhos sendo apresentados e discutidos os assuntos da pauta, quais sejam: I) 

Elaboração do calendário de reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de 

Investimentos e Diretoria Executiva: determinada as datas de reuniões dos Conselhos de Administração, 

Fiscal e Comitê de Investimentos foi aprovado o calendário das principais atividades do INPREV para o ano 

de 2022 (Vide Anexo I). II) Apresentação do Planejamento Estratégico: apresentado e aprovado o 

planejamento estratégico dos anos de 2021 a 2025, sendo enfatizado pela diretora-presidente, Ana Paula 

de Oliveira Amorim, que “a execução do Planejamento Estratégico do INPREV 2019 a 2023 foi, 

majoritariamente, positiva. Entretanto, a necessidade do processo de revisão do mesmo, vez que 

imprescindível a sintonia com as novas orientações legais a serem cumpridas pelos RPPS’s, determinou a 

decisão de realização de um novo Planejamento Estratégico que consolide as ações prioritárias do 

instituto, em virtude das diversas demandas e desafios presentes e que estão por vir.”III) Renovação do 

Certificado Pró-Gestão: comunicado aos membros dos órgãos colegiados o início do processo de 

renovação da certificação e adoção de medidas corretivas necessárias para que os requisitos relacionados 

em cada uma das ações nas dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa e Educação 

Previdenciária sejam reconduzidos ao padrão exigido pelo nível de aderência da certificação vigente. IV) 

Certificação dos Membros dos Conselhos, Comitê e dirigentes: informado e distribuído aos membros dos 

conselhos, comitê e diretoria a Portaria SPREV nº 14.770, de 17 de dezembro de 2021 que autorizou a 

divulgação do credenciamento do Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial LTDA, CNPJ 

05.773.229/0001-82, como entidade certificadora de dirigentes, membros dos conselhos deliberativo e 

fiscal, do comitê de investimentos e do responsável pela gestão dos recursos dos Regimes Próprios de 

SPREV%20nº%2014.770,%20de%2017%20de%20dezembro%20de%202021
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Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Registra-se que com 

o credenciamento, ficam reconhecidos, para fins de comprovação do disposto no inciso II do art. 8º-B da 

Lei nº 9.717, de 1998, os certificados emitidos pelo Instituto Totum para dirigentes do órgão ou entidade 

gestora do RPPS e para responsável pela gestão dos recursos e dos membros do comitê de investimentos, 

nas modalidades de exame por provas, exame por provas e títulos e programa de certificação por tempo 

no cargo ou função e para membros do conselho deliberativo e membros do conselho fiscal, nas 

modalidades de exame por provas, exame por provas e títulos, programa de certificação por tempo no 

cargo ou função e programa de certificação por titulação ou cargo público, além do programa de 

qualificação continuada, para renovação dos certificados anteriores. Destaca-se que o início da contagem 

de prazo, para fins de comprovação da certificação profissional dos dirigentes da unidade gestora, dos 

membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, a que se refere o inciso II do 

art. 8º-B, da Lei nº 9.717, de 1998 e art. 14 da Portaria SEPRT nº 9.907, de 2020, será 1º de abril de 2022. 

Assim, até 31 de março de 2023, continua exigível apenas a certificação do responsável pela gestão dos 

recursos e maioria dos membros do comitê de investimentos, na forma disposta na Portaria MPS nº 519, 

de 2011; V) Certificação Profissional Investimentos CGRPPS e CPA-10: anunciado a realização do curso de 

Certificação Profissional Investimentos CGRPPS e CPA-10 pela AMIPREM, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 

2022, na cidade de Belo Horizonte. O certificado Profissional Investimentos CGRPPS e CPA-10 serão 

aproveitados para fins da comprovação da certificação dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do 

RPPS, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, do responsável pela gestão dos recursos e dos 

membros do comitê de investimentos, independentemente do nível de certificação exigido no Manual 

aprovado na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, em 

20/05/2021, nos termos dos incisos III e IV do art. 18 do Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e 

autorizada sua divulgação pela Portaria SPREV nº 6.182, de 26/05/2021, publicada do Diário Oficial da 

União em 27/05/2021, edição 99, seção 1, página 86. O certificado de que trata o art. 2º e § 5º do art. 6º 

da Portaria MPS nº 519/2011, emitido antes da data da divulgada na Portaria da SPREV nº 14.770/2021, 

qual seja, 01 de abril de 2022. Os membros Luciano Cambraia Ferroni, Sérgio Antônio Corcetti, Estefânia 

Mesquita da Silva Rodrigues e Annabell Tavares Vilela de Souza, decidiram participar do curso citado, 

ficando definido que o instituto realizará a inscrição dos mesmos. Os demais membros irão confirmar 

presença até sexta-feira, dia 28/01/2022. VI) Apresentação do novo site: a diretora-presidente passou a 

palavra ao servidor Gustavo Barros de Figueiredo para apresentação do novo site do INPREV. Foi 

apresentada a mudança no visual do leiaute, que traz mais clareza, seriedade e ferramentas para facilitar o 

acesso e a divulgação das informações pertinentes ao instituto e, principalmente, a simplificar a utilização 

dele pelos beneficiários. Foi abordado pelo Conselheiro Sr. Luciano Cambraia Ferroni, se o novo site já 

estaria habilitado para plataformas Mobile (celular e tablet) e se seria de interesse do instituto mudar o 

domínio do novo site. O servidor Gustavo Barros de Figueiredo e a diretora-presidente Ana Paula de 
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Oliveira Amorim responderam que sim, que já está sendo desenvolvido nessas plataformas, celular e 

tablet, e que é de interesse do Instituto modificar o domínio atual “.com.br” para “.mg.gov.br” O 

Conselheiro Sr. Luciano Cambraia Ferroni ficará responsável por fornecer as informações e orientações 

necessárias para modificação do domínio.VII) Reversão da Taxa de Administração: comunicada a Portaria 

nº 19.451 de 18/08/2020, da Secretaria de Previdência, a qual modifica a base de cálculo e possibilita a 

ampliação da taxa de administração. A Diretoria Executiva decidiu, por prudência, recalcular a taxa de 

administração para 2021, considerando a nova base de cálculo, uma base menor, mesmo sem ter alterado 

a Lei nº 4.965/2008, e mantido a alíquota de 2% autorizada na Lei de criação do INPREV. Com isso, a taxa 

de administração efetivamente disponível em 2021 foi de R$ 2.223.889,98 em 18/01/2021, redução de R$ 

964.082,43 em função da base de cálculo menor. Dessa forma, o valor de R$ 964.082,43 que poderia ser 

utilizado ainda em 2021, ao permanecerem em seus planos, foram automaticamente revertidos aos 

respectivos planos previdenciários. Ao encerrar o exercício 2021 apurou-se uma sobra da taxa de 

administração efetivamente disponível no exercício, no valor de R$ 555.164,13, que a Diretoria Executiva 

por entender que a Reserva Administrativa até o momento constituída, conta com valores suficientes a 

cobrir eventuais despesas inesperadas, decidiu por não elevar essa Reserva e, assim, revertê-la ao Plano 

Previdenciário. Assim, registra-se que a economia total da taxa de administração autorizada para 2021 foi 

de R$ 1.519.246,56. VIII) Contratação Perícia Médica: informado sobre a contratação da empresa 

especializada para prestação de serviços técnicos de perícia médica em segurados do RPPS, a saber, 

empresa São Lucas Serviços Médicos de Elói Mendes Ltda. A diretora-presidente listou as atividades a 

serem desempenhadas, quais sejam, averiguação da capacidade laborativa para instrução de processos 

administrativos de Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Especial, Pensão por Morte, Isenção de 

Desconto do Imposto de Renda e pareceres em processos de compensação previdenciária (COMPREV) 

entre os regimes de previdência. IX) Código de Ética: os conselheiros, membros do comitê e servidores do 

instituto tomaram conhecimento do novo Código Ética que norteia o PE 2021-2025, a deliberação foi 

unânime, cabendo ao Vice-Presidente Demétrio Lopez Tomaz do Conselho de Administração, expedir a 

Resolução 01/2022, instrumento próprio que certifica a aprovação do citado instrumento. X ) 

Apresentação do Relatório de Investimentos de 2021: O Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo Alexandre 

Praxedes, apresentou a toda estrutura organizacional e aos servidores do Instituto presentes, o 

desempenho dos investimentos no fechamento do exercício 2021, onde se registra: Meta atuarial 

(IPCA+5,47%) de 16,06%, rentabilidade consolidada de (-) 2,61%, resultado inferior a meta em 18,66 

pontos. Os presentes confirmaram ainda o enquadramento de todos os fundos frente a Resolução CMN nº 

3922/2010 e a Política de Investimentos 2021 do INPREV, a performance por trimestre e por seguimento 

de investimentos, além da evolução dos valores investidos no mercado financeiro. Por fim, a Presidente do 

Conselhos Fiscal Annabell Tavares Vilela de Souza agradece pela participação pela realização de 

cursos.Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida vai por todos assinada. 
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