
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 
Ata da 15º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 28 dias do mês de julho de 2016, 

às 14h, 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, Sr. Róber Luiz de Oliveira, e 

membros suplentes, Sr. Demétrio Lopes Tomaz, e a Srª. Aida Helena Monteiro Petrin Bruniera, 

realizou-se a 15º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com pauta 

única: Discussão sobre aplicação financeira em títulos públicos com vencimento em 2018. 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, aplicação financeira em 

títulos públicos com vencimento em 2018: O Sr. Presidente confirmou com os membros o 

recebimento do e-mail referente ao FI BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII 

FI (CNPJ 25.069.955/0001-26). Discorreu sobre a composição do fundo (100% títulos públicos) 

e seu vencimento(15/08/2018), e,  principalmente das taxas acima da meta (IPCA+6%) pagas 

por esses títulos. Lembrou ainda, que o fundo permanecerá aberto enquanto as taxas 

estiverem atraentes, que apesar desses títulos estarem pagando uma taxa acima da meta 

atuarial, a marcação é a mercado, por tanto, durante o período correrá volatilidade, e só no 

vencimento é que a taxa se confirmará. Informou ainda, que a Consultoria de Investimentos 

contratada pelo Instituto, confirmou enquadramento do fundo no Art. 7º, inciso I, letra b. 

Diante disso, colocado em votação, onde o fundo em análise recebeu aprovação unanime dos 

membros, pelo aporte de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tendo como origem para 

resgate o FI BB PREVID RF PERFIL FICFI que vem recebendo recursos novos até que se encontre 

oportunidades de mercado melhores. 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. 


