
 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 

 

Ata da 10ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. 

 

Aos 13 dias do mês de julho de 2012, às 8 h e 45min. na sala de reuniões do INPREV, situado a 

Praça Marechal Deodoro, 120 – centro, nesta cidade, com a presença do Presidente do Conselho de 

Administração – Sr. Estevam Tavares Silva, Presidente do Conselho Fiscal – Róber Luiz de 

Oliveira, Diretora Presidente – Vera Lúcia de Souza Mattos, Chefe do Serviço Financeiro – Paulo 

Alexandre Praxedes, Administrador do Comprev – Edson Crepaldi Retori, e o Representante do 

Poder Executivo, servidor da Sepla, o Sr  Glauco Alves Cadonazzo, realizou-se a 10ª reunião do 

Comitê de Investimentos do INPREV com a seguinte pauta: 1) analise da proposta de 

credenciamento do  BGT Pactual Asset Management S/A DTVM - 2) avaliação dos resultados das 

aplicações financeiras do mês de junho e no primeiro semestre 2012 - 3) definição de estratégia para 

as aplicações financeiras no segundo semestre. A reunião foi presidida pelo Chefe do Serviço 

Financeiro – Sr. Paulo Alexandre Praxedes, em observância ao disposto no § 2º do Art. 1º do Anexo 

Único da Resolução 01/2011. Quanto ao item 1 da pauta o presidente apresentou o processo 

administrativo nº 096/2012 com toda a documentação encaminhada pelo BGT Pactual Asset 

Management S/A DTVM visando o seu credenciamento junto ao RPPS. Após as devidas 

verificações e analise, a matéria foi deliberada pelo comitê com unânime aprovação. Quanto ao item 

2 da pauta o presidente apresentou os seguintes números: Junho/2012 – meta atuarial 0,57%, 

rendimentos de (– 0,21%) configurando resultado abaixo do necessário e ainda negativo; no 

primeiro semestre/2012 – meta atuarial 5,35%, rendimentos de 11,35% apresentando  resultado 

positivo com  ganhos significativos que hoje  garantem o cumprimento da meta atuarial do 

exercício.  Os membros do comitê manifestaram sobre a matéria relatando satisfação com os 

resultados alcançados no semestre mas também demonstraram preocupação visto o índice negativo 

do mês de junho ter provocado uma redução nos ganhos acumulados do exercício. Quanto ao item 3 

da pauta o presidente reforçou com os membros do comitê dispositivo legal que determina ao RPPS 

a necessidade do cumprimento da meta atuarial no exercício, salientou também que os resultados 

obtidos com as aplicações financeiras no primeiro semestre garantem a meta anual, apresentou uma 

visão sobre perspectivas para o mercado financeiro no segundo semestre e  propôs uma discussão 

sobre a estratégia do INPREV quanto as aplicações financeiras nos próximos meses. Após amplo 

debate os membros do comitê concluíram que existe um sinal de alerta quanto aos papeis de longo 

prazo e que atitudes no sentido de se tentar preservar a meta atuarial seria prudente com movimento 

imediato no sentido de encurtar o prazo das exposições das aplicações financeiras, opinião não 

compartilhada pelo membro do comitê, Sr. Estevam que entente que deveríamos aguardar os 

resultados do mês de julho para qualquer alteração nas aplicações financeiras. Foi deliberado pela 

seguinte movimentação financeira:               
                 aplicação                                                                                      resgate                valor  
       

BB Previdenciário RF IRFM TP FI                                       BB RPPS RENDA FIXA IMA-B 5+ F                    R$ 8.000.000,00 

Nada mais havendo a ser tratado o presidente do comitê de investimentos encerrou a presente 

reunião e eu Edson Crepaldi Retori. lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 

assinada. 


