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Reuniram-se às quatorze horas, do dia 07 de julho de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, os membros da 

diretoria executiva, presentes a Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, 

Sra. Vivély Auxiliadora Chagas Mendes e a Sra. Welem Renata Pereira. Reunião prevista para 12 de 

julho e antecipada em virtude de iminentes demandas do instituto. Iniciada a reunião, a diretora-

presidente apresentou os assuntos da pauta e procedeu à leitura dos documentos abaixo descritos. 

Efetivadas a discussão e a votação da ordem do dia: 1. Edital de Credenciamento de Custodiante - 

O Serviço Financeiro no sentido de tornar eficiente e adequar o Processo de Credenciamento das 

Instituições, na qualidade de Custodiante de títulos e valores mobiliários, apresenta minuta do Edital 

de Credenciamento nº 001/2022. O presente documento tem como objetivo definir regras para 

credenciamento das instituições mencionadas acima. O conteúdo do presente edital está de acordo com 

os ditames da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467 de 02/06/2022. Aprovada, a 

unanimidade, a minuta de Edital de Credenciamento nº 001/2022 e entendendo que a matéria guarda 

relação com a Política de Investimentos, a diretoria executiva resolve encaminhá-la a apreciação do 

Conselho de Administração; 2. Prorrogação mandato comitê de Investimentos – Avaliada e 

aprovada a minuta de decreto que versa sobre a prorrogação do mandato atual do comitê de 

investimentos, instituído pelo Decreto nº 6.995/2014, até a data de 31 de dezembro de 2022, devendo 

ser remetido ao Conselho de Administração para deliberação; 3. Pagamento da antecipação da 1ª 

parcela do 13º- Quanto ao  adiantamento de 50% do 13º salários aos aposentados e pensionistas no 

mês de julho, a diretoria resolve por submeter o assunto ao Conselho de Admnistração, após 

deliberação favorável, vez que entende que a medida adotada pelo INPREV está em linha com o 

governo municipal e federal que adotará idêntica providência em relação aos servidores ativos 

municipais e por meio do INSS, bem como verificada a disponibilidade financeira do instituto para o 

mesmo. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida 

vai por todos assinada. 
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