
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE VARGINHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 22 de 

fevereiro de 2022, às 14:00 horas na sede da autarquia, situado à Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – 

Vila Paiva, nesta cidade, com as presenças dos conselheiros titulares: Demétrio Lopes Tomaz, 

Eliana Cristina da Costa, Luciano Cambraia Ferroni, Sérgio Antônio Corcetti e Gilcineia Maria Tana 

Conselheiros suplentes: Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues, Thaís Mendes Pereira e Márcio 

Ribeiro Moysés. Conselheiros que justificam a ausência: Terezinha de Fátima Nery.1)Regulamento 

da Ouvidoria; o Conselho de Administração tomou conhecimento do Regulamento da Ouvidora do 

Inprev, e manifesta de acordo, cabendo a Sra. Presidente Eliana Cristina Costa, expedir a Resolução 

02/2022, instrumento próprio que certifica a aprovação do citado instrumento.2)Relatório da 

Ouvidoria/2021; apresentado aos membros do Conselho de Administração o Relatório Anual da 

Ouvidoria para conhecimento dos resultados alcançados no ano de 2021.3)Regulamento da 

Política de Segurança da Informação; o Conselho de Administração tomou conhecimento do novo 

Regulamento da Política de Segurança da Informação, e manifesta de acordo, cabendo a Sra. 

Presidente Eliana Cristina Costa, expedir a Resolução 03/2022, instrumento próprio que certifica a 

aprovação do citado instrumento.4)Relatório de Execução PE 2019/2021; apresentado aos 

membros do Conselho de Administração o Relatório de Execução do Planejamento Estratégico 

2019 a 2021.5)Portaria 1.528/2022; apresentado aos membros do Conselho de Administração a 

Portaria 1.528/2021 que trata da Programação e do Plano de Ação/2022 do Programa 

Despertar.6)Relatório do Controle Interno 3º Trimestre/2021; o Conselho de Administração 

tomou conhecimento do relatório do 3º trimestre de 2021 elaborado pelo Controle Interno, 

assinado pelo Secretário Municipal de Controle Interno, e manifesta de acordo.7)Site do Inprev; 

conforme sugerido na reunião do 1º Fórum, a Chefe do Serviço de Administração, Sra. Wélem 

Renata Pereira, informou que o domínio do site será alterado para “.mg.gov.br” após a divulgação 

do mesmo, devido ao curto prazo para à recertificação do Pró-Gestão.8)Boletim de Investimentos 

Novembro de 2021; o Conselho tomou conhecimento da Pasta Boletim de Investimentos relativo 

ao mês de Novembro de 2021, onde constam informações relativas aos investimentos da 

competência. Compõem a pasta o Relatório de Investimentos relativo à competência, as decisões 



do Comitê de Investimentos registradas em ata, todos os relatórios gerenciais de investimentos 

inclusive relatórios da consultoria de investimentos, recibo de entrega do Demonstrativo das 

Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR, todas as Autorizações de Aplicação e Resgate – 

APRs, instituições financeiras e fundos de investimentos credenciados, além dos extratos de conta 

corrente e rendimentos. O Conselho verificou ainda o enquadramento dos investimentos de 

acordo com a Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações e Política de Investimentos do 

INPREV. O Conselho de Administração delibera favorável ao Relatório de 

Investimentos.9)Desempenho das aplicações financeiras em Novembro de 2021; para o mês de 

Novembro meta atuarial (IPCA+5,47%) 1,38%, rentabilidade 1,17%, resultado inferior à meta em 

0,21 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 14,66%, rentabilidade de (-)3,47%, resultado 

inferior à meta em 18,13 pontos. Assim, considerando a meta atuarial 14,66% (IPCA + 5,47%) no 

ano, contra uma rentabilidade de (-)3,47%, fica evidenciado o quão desafiador foi o cenário atual 

para a carteira de investimentos do INPREV e demais RPPS se aproximassem de suas respectivas 

metas atuariais. O mercado financeiro global está sendo afetado por questões inflacionárias, 

preocupações com crescimento e COVID-19, e, no cenário interno, além das preocupações 

internacionais, as atenções se voltam para questões fiscais e políticas. No mês ocorreu variação 

patrimonial aumentativa equivale à quantia em reais de R$ 4.798.561,42. No encerramento do 

mês de Novembro/2021 os investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de 

R$ 413.043.819,35. O Conselho de Administração, de posse dos relatórios de investimentos, 

reunidos na pasta Boletim de Investimentos, manifesta de acordo com a Carteira de Investimentos 

do INPREV e todos os processos de investimentos relativos ao mês de Novembro/2021.10)Boletim 

de Investimentos Dezembro de 2021; o Conselho tomou conhecimento da Pasta Boletim de 

Investimentos relativo ao mês de Dezembro de 2021, onde constam informações relativas aos 

investimentos da competência. Compõem a pasta o Relatório de Investimentos relativo à 

competência, as decisões do Comitê de Investimentos registradas em ata, todos os relatórios 

gerenciais de investimentos inclusive relatórios da consultoria de investimentos, recibo de entrega 

do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR, todas as Autorizações de 

Aplicação e Resgate – APRs, instituições financeiras e fundos de investimentos credenciados, além 

dos extratos de conta corrente e rendimentos. O Conselho verificou ainda o enquadramento dos 

investimentos de acordo com a Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações e Política de 

Investimentos do INPREV. O Conselho de Administração delibera favorável ao Relatório de 

Investimentos.11)Desempenho das aplicações financeiras em Dezembro de 2021; para o mês de 

Dezembro meta atuarial (IPCA+5,47%) 1,22%, rentabilidade 0,89%, resultado inferior à meta em 



0,33 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 16,06%, rentabilidade de (-)2,61%, resultado 

inferior à meta em 18,67 pontos. Assim, considerando a meta atuarial 16,06% (IPCA + 5,47%) no 

ano, contra uma rentabilidade de (-)2,61%, fica evidenciado o quão desafiador foi o ano de 2021 

para a carteira de investimentos do INPREV e demais RPPS se aproximassem de suas respectivas 

metas atuariais. Contextualizando o mercado financeiro global em 2021, além das preocupações 

diretas com a pandemia, controle do número de infectados, hospitalizados e mortes, processo de 

vacinação e surgimento de novas cepas, também foi afetado por questões inflacionárias, redução 

de estímulos monetários e subida da taxa de juros, e, no cenário interno, além das preocupações 

internacionais, as atenções se voltam para questões inflacionárias, elevação dos juros, teto de 

gastos, reformas, crise hídricas, discussões mais acentuadas em ano pré-eleitoral e constantes 

ruídos políticos entre os três poderes. No mês ocorreu variação patrimonial aumentativa equivale 

à quantia em reais de R$ 3.668.032,46. No encerramento do mês de Dezembro/2021 os 

investimentos do INPREV no mercado financeiro montava a quantia de R$ 419.809.555,74. O 

Conselho de Administração, de posse dos relatórios de investimentos, reunidos na pasta Boletim 

de Investimentos, manifesta de acordo com a Carteira de Investimentos do INPREV e todos os 

processos de investimentos relativos ao mês de Dezembro/2021.12)Alteração da Presidente do 

Conselho:  A Srª Eliana Cristina Costa comunicou sua decisão de afastar da presidência deste 

Conselho, entretanto nele permanecendo na função de conselheira. E em ato contínuo o 

conselheiro Demétrio Lopes Tomaz foi eleito como novo presidente por aclamação dos membros 

titulares e dos demais presentes Nada mais havendo a ser tratado, Eliana Cristina Costa lavrei a 

presente ata que, lida e achada conforme vai por todos assinada. 

 

 


