
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
 

Ata da 24º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 05 dias do mês de junho de 2017, 

às 15h, 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, Sr. 

Demétrio Lopes Tomaz e Sr. Lupércio Narciso Vieira realizou-se a 23º reunião extraordinária do 

Comitê de Investimentos do INPREV, com pauta única: Carteira de Investimentos – Análise de 

Investimentos suspensos. 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 da pauta: - Carteira de Investimentos – Análise de Investimentos suspensos; Por 

conta do fatídico dia 18/05/2017, quando o índice Ibovespa chegou a cair mais de 10% reflexo 

da delação premiada do dono do Grupo JBS, o Comitê de Investimentos resolveu por 

suspender temporariamente as aplicações financeiras em renda variável deliberada no dia 

17/05/2017. Apesar do impacto do dia 18/05/2017, os fundos de ação, com boa gestão, vêm 

conseguindo se recuperar. O Comitê apoiado na melhora substancial dos fundamentos 

econômicos do último ano, como: formação consistente de políticas econômicas, inflação 

contida, contas externas robustas, elevado nível de reservas internacionais e política 

monetária ajustada, fatos que deixaram a economia brasileira muito mais resiliente, com 

capacidade para enfrentar tempestades de curto prazo, sem desviar da trajetória favorável 

para períodos mais longos. Embora, incertezas políticas possam se traduzir em volatilidade no 

curto prazo, os fundamentos tendem a prevalecer no médio/longo prazo. Apostando ainda 

que papéis de empresas bem selecionadas podem gerar boas rentabilidade, já que se 

encontram com valores abaixo do que realmente valem, e logo que dissiparem as incertezas, 

retornaram com rapidez aos níveis que estavam em 17/05/2017. Em 25/05/2017 o Comitê de 

Investimentos liberou aplicação no BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES. E, oportunamente, o 

Comitê de Investimentos delibera a unanimidade pela LIBERAÇÃO da aplicação no FI ITÁU 

INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, 

conforme reunião ordinária do Comitê de Investimentos do dia 17/05/2017 – Ata nº 59. 

Analisa que neste momento de instabilidade política este produto passa a fazer ainda mais 

sentido na estratégia de investimento do Instituto, pois se as reformas forem aprovadas a 

economia se recuperara, favorecendo o mercado de renda variável via redução da taxa SELIC 

já precificada. Caso piore o cenário econômico, este produto protegera posição em renda 

variável diminuindo o impacto negativo. O fundo está enquadrado no Art. 8º, Inciso IV, da 

Resolução CMN nº 3.922/2010, a Política de Investimentos do INPREV permite alocação 

máxima de 5% e atualmente, neste artigo o RPPS não possui nenhuma aplicação e nem fundos 

com estratégias semelhantes. O fundo se apresenta como excelente opção para diversificação 

da carteira. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada 

conforme vai por todos assinada. 


