
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 
Ata da 10º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 26 dias do mês de janeiro de 

2015, às 14h30, na sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Marechal Deodoro, 120 – 

centro nesta cidade, com as presenças dos membros titulares Sr. André Mambelli Lopes, Sr. 

Éder Jerônimo da Silva, Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes e Sr. Róber Luiz 

de Oliveira, e membros suplentes, Sr. Demétrio Lopes Tomaz, e Sr. Lupércio Narciso Vieira, 

realizou-se a 10º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com pauta 

única: Encurtamento de carteira. A reunião foi presidida pelo membro nato, Chefe do Serviço 

Financeiro, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, em observância ao disposto no §2º do Art. 2º do 

Decreto nº 6.995/2014, § 2º do Art. 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução 

006/2014 do Conselho de Administração e Art. 3º da Portaria nº 11.562/2014. Quanto ao 

único item de pauta, encurtamento de carteira: O Sr. Presidente lembrou aos membros do 

Comitê de Investimentos sobre a apresentação da empresa de consultoria em investimentos 

contrata pelo Instituto, Risk Office, ocorrida na sede do Instituto no mesmo dia 26/01/2015 as 

9h30, que recomendou para o 1º trimenstre o encurtamento da carteira como remédio para a 

volatilidade. A consultoria indicou que o cenário está incerto, com isso o melhor é diminuir 

exposição em papéis de longo prazo e direcionar os recursos novos sempre para o curto prazo. 

A consultoria constatou também que a carteira do INPREV está bem distribuída e com um 

percentual pequeno em papéis de longo prazo. Como sugestão o Sr. Presidente relatou aos 

membros que os fundos de renda fixa estão performando muito bem no mês de janeiro/2015 

e se a idéia é encurtar carteira, esse seria o momento oportuno. Os membros depois de 

discutir exaustivamente a questão, entenderam melhor aproveitar o momento de 

rentabilidade positiva e readequar a carteira. As movimentações aprovadas a unanimidade 

foram: - Resgatar R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA 

RF ATIVO IPCA (CNPJ 12.030.068/0001-00) e aplicar nos FI ITAÚ INFLATION 5 RF FICFI (CNPJ 

09.093.819/0001-15) a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e no BB 

PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FICFI (CNPJ 03.543.447/0001-03) a importância de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) – Resgatar R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do BB 

PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI (CNPJ 13.327.340/0001-73) e aplicar o mesmo valor no BB 

PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP (CNPJ 07.111.384/0001-69). Nada mais havendo a ser tratado o 

presidente do comitê de investimentos encerrou a presente reunião e eu André Mambelli 

Lopes lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


