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Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do INPREV, 

realizada no dia 28 de dezembro de 2015, às 8:00 horas na sede da 
autarquia, presentes os conselheiros, Sra. Terezinha Lelo Viana Clepf, 

Sr. Carlos Camilo; Sr. Sivaldo Afonso Piva e Sra. Adriana Batista de 
Paiva. Deu-se início aos trabalhos que objetiva deliberar sobre o 

Processo 157/2015 de 30.11.2015 que versa a Política Anual de 

Investimentos para 2016; explanação sobre o desempenho das 
aplicações financeiras no mês de novembro/2015 e no acumulado do 

exercício 2015; e ainda Parecer MPS sobre Investidor Qualificado. A 
Presidente convidou para esta reunião o Sr. Paulo Alexandre 

Praxedes, Chefe do Serviço Financeiro e membro nato do Comitê de 
Investimentos para elucidar sobre os assuntos em pauta, este iniciou 

com apresentação da Minuta da Política de Investimentos 2016, 
constante do Processo 157/2015, que foi aprovada a unanimidade 

pelo Comitê de Investimentos. A minuta foi construída em parceria 
com o Risk Office, tendo como base todos os normativos relacionados 

aos investimentos dos RPPS e em especial a Resolução CMN nº 
3922/2010 e o relatório FOCUS de 20/11/2015. Destacou que o 

cenário econômico para 2016 é incerto e obscuro devido a variáveis 
no cenário externo e principalmente o cenário interno. Os consultores 

de investimentos ultimamente têm recomendado insistentemente por 

papéis de curto prazo, com intuito de diminuir volatilidade, 
assumindo assim uma estratégia conservadora. Observou ainda que a 

meta atuarial estabelecida na minuta da Política de Investimentos 
para o exercício de 2016 é IPCA + 6% ao ano e que os limites para 

alocação são: 
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Títulos Públicos 100.00% 100.00% Art. 7o, Inciso I, Alínea A

Fundos que contenham somente títulos públicos 100.00% 100.00% Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Operações Compromissadas 15.00% 15.00% Art. 7o, Inciso II

Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA 80.00% 80.00% Art. 7o, Inciso III, Alínea A

Fundos de Índices de Renda Fixa  IMA e IDkA 80.00% 80.00% Art. 7o, Inciso III, Alínea B

Fundos de Renda Fixa ( Normal ) 30.00% 30.00% Art. 7o, Inciso IV, Alínea B

Fundos de Índices de Renda Fixa ( Normal ) 30.00% 30.00% Art. 7o, Inciso IV, Alínea B

Poupança 20.00% 20.00% Art. 7o, Inciso V, Alínea A

Letra Imobiliárias Garantidas 20.00% 20.00% Art. 7o, Inciso V, Alínea B

FIDC 15.00% 15.00% Art. 7o, Inciso VI

FIDC Fechado 5.00% 5.00% Art. 7o, Inciso VII, Alínea A

Fundo Crédito Privado 5.00% 5.00% Art. 7o, Inciso VII, Alínea B

Fundos de Ações Referenciados 30.00% 30.00% Art. 8o, Inciso I

Fundos de Índices de Ações 20.00% 20.00% Art. 8o, Inciso II

Fundos de Ações 15.00% 15.00% Art. 8o, Inciso III

Fundos Multimercados 5.00% 5.00% Art. 8o, Inciso IV

Fundos de Participações 5.00% 5.00% Art. 8o, Inciso V

Fundos de Investimento Imobiliários 5.00% 5.00% Art. 8o, Inciso VI

Fundo Adequação FundoLimite SugeridoLimite Legislação

 

O Sr. Paulo Alexandre Praxedes, relata que a justificativa pela opção 
por aprovar a Política de Investimentos para 2016 nos limites 

máximos que a Resolução nº 3922/2010 e suas alterações permite 

aos RPPS, é a questão do cenário econômico para 2016 ser incerto 
devido a variáveis no cenário externo e principalmente a economia 

brasileira, que hoje, está mais relacionada à crise política e ética que 
propriamente aos fundamentos econômicos. Enquanto não se 

resolver a crise política, que é agravada com o processo de 
impeachment, haverá dificuldade em planejar os investimentos para 

os próximos períodos. Após amplo debate e os esclarecimentos 
devidos a matéria foi submetida à votação e aprovada a 

UNANIMIDADE. Seguindo os trabalhos da presente reunião, o 
Senhor Paulo Alexandre Praxedes apresentou ao Conselho de 

Administração o desempenho das aplicações financeiras no mês de 
novembro/2015 e no acumulado do exercício 2015, com os seguintes 

números: meta atuarial 1,50 %, rentabilidade 0,49%, resultado 
inferior a meta em 1,01 pontos; no acumulado do exercício 2015 

para uma meta atuarial de 15,64%, rentabilidade de 8,66%, 

apresentando um resultado inferior a meta atuarial em 6,98 pontos. 
Em resumo, a rentabilidade no acumulado do ano abaixo da meta, é 

fruto da inflação elevada (IPCA 10,48% no ano) e principalmente pela 
falta de apoio dos congressistas ao Governo, fato que tem protelado 

a aprovação de medidas que podem contribuir positivamente para a 
retomada da economia e consequentemente proporcionar aos 
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investidores um ambiente confiável, favorecendo assim, 
investimentos privados no país. É importante ressaltar que essa 

também é uma realidade para os demais RPPS, por tanto, estão 
todos no mesmo barco. O INPREV no início de novembro/2015 

promoveu mais uma rodada de realocações dos investimentos, 
adequando-os a realidade de mercado atual, defendendo a carteira 

de investimentos do Instituto do aumento da volatilidade provocada 
pela elevação da taxa de juros norte-americana ou qualquer surpresa 

negativa da economia local, já que o cenário é de indefinição política. 

Registra-se como certo que o INPREV fecha 2015 abaixo da meta, 
visto a distância entre a rentabilidade alcançada pelo INPREV no 

acumulado do ano e a meta estabelecida para o período. Salienta 
ainda, não haver nesse momento nenhum fundo de investimentos 

próximo a meta. Sobre o Parecer MPS sobre Investidor Qualificado, o 
Sr. Paulo Praxedes relatou que em 06/10/2015 fez consulta junto ao 

Ministério da Previdência Social a respeito do enquadramento do 
INPREV na condição de investidor qualificado. Informou ao MPS que 

atendia aos requisitos de ter mais de quarenta milhões de reais 
investidos, comprovados através do DAIR e que possui Comitê de 

Investimentos em sua estrutura, e sobre o terceiro critério, indagou 
se o INPREV com CRP concedido via decisão judicial poderia ser 

considerado Investidor Qualificado. No dia 04/12/2015 recebemos 
resposta do Ministério da Previdência, o qual conclui que “sem 

prejuízo as demais exigências, para atender a este critério o 

RPPS deve possuir CRP administrativo vigente na data de 
realização da aplicação exclusiva a categoria de Investidor 

Qualificado”.  Quanto aos fundos destinados a Investidores 
Qualificados salienta-se que todas as aplicações foram realizadas 

antes da vigência da portaria MPS 300/15 em 01/10/2015. Assim, 
mesmo os fundos que exijam a condição de Investidor Qualificado, o 

INPREV poderá manter seus recursos e realizar novas aplicações 
nesses fundos, desde que a primeira aplicação tenha ocorrido antes 

de 01/10/2015. Registra-se que o INPREV pelo fato de não possuir 
CRP ADMINISTRATIVO poderá perder oportunidades futuras de 

investimentos. Diante de toda explanação, a Presidente agradeceu 
em nome do Conselho pela participação em nossa reunião e pela 

explanação ricamente apresentada. Nada mais havendo a ser tratado, 
lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 

assinada. 


