
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 
Ata da 12º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 14 dias do mês de setembro de 

2015, às 8h30, na sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Marechal Deodoro, 120 – centro 

nesta cidade, com as presenças dos membros titulares 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 12º reunião 

extraordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com pauta única: Encurtamento da  

Carteira em fundos de títulos públicos com vencimento em 2018 e 2019. 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 da  

Carteira em fundos de títulos públicos com vencimento em 2018 e 2019: O Sr. Presidente 

iniciou lembrando que a S&P tirou do Brasil o selo de bom pagador e com perspectiva de mais 

um rebaixamento, lembrou ainda da áudio conferência com a consultoria de investimentos, a 

qual informou que o cenário que já não era bom ficou ainda pior, sem previsibilidade, e 

recomendou que recursos novos sejam destinados para renda fixa em papéis de curtíssimo 

prazo, renda variável nesse momento nada de aporte e pelo contrário se tiver como diminuir 

exposição seria melhor, em suma a orientação é para manter boa parte da carteira em papéis 

de renda fixa de curto prazo. Em linha com o mercado e a consultoria de investimentos o 

Comitê de Investimentos entendeu, nesse momento, como opção os fundos de renda fixa de 

títulos públicos com vencimentos até 2019, pois são papéis que estão pagando taxas acima da 

meta atuarial. Assim, seria uma forma de garantir a meta pelo menos pra uma parcela do 

patrimônio, mesmo que somente no vencimento desses papéis. Portanto, o Comitê aprovou a 

unanimidade o RESGATE de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do FI BB PREVID. RF IMA-

B TP FI e APLICAÇÃO no mesmo valor no FI BB PREVID. RENDA FIXA TIT. PÚBLICOS IX (fundo 

com vencimento em 2018), RESGATE de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do BRADESCO 

INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP e APLICAÇÃO no mesmo valor no BRADESCO INSTITUCIONAL 

FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019. Nada mais havendo a ser tratado o presidente do comitê de 

investimentos encerrou a reunião e lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai 

por todos assinada. 


