
 

 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA  
 

 

Ata da 16ª reunião ordinária  do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha   -   INPREV. Aos 21 dias do mês de janeiro de 

2013, às 08 h e 40 min. na sala de reuniões do INPREV, situado  à Praça Marechal Deodoro, 120 – 

centro, nesta cidade, com as presenças do Presidente do Conselho de Administração – Sr. Estevam 

Tavares Silva, o Presidente do Conselho Fiscal – Sr. Rober Luiz de Oliveira, o Diretor Presidente do 

INPREV – Sr. Edson Crepaldi Retori, o Chefe do Serviço Financeiro – Sr. Paulo Alexandre 

Praxedes, e Representante do Executivo – Sr. Carlos Honorio  Ottoni Junior, realizou-se a 16ª 

reunião ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV com a seguinte pauta: 1 - analise do 

desempenho das aplicações financeiras no mês de dezembro/2012. 2 – Proposta de Aplicação 

Financeira no Fundo BTG Pactual Infraestrutura II. 3 – Proposta de resgate FI BB Previd Ações 

Governança e posterior redistribuição. 4 Proposta de Resgate do FI BB Previd RF IRF-M1 TP e 

posterior redistribuição. A reunião foi presidida pelo Chefe do Serviço Financeiro – Sr. Paulo 

Alexandre Praxedes, em observância ao disposto no  Art. 3º da Portaria 10.351/2013 e no § 3º do 

Art. 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução 004/2012 do Conselho de Administração. 

Quanto ao item 1 da pauta: analise do desempenho das aplicações financeiras no mês de 

dezembro/2012 o Sr. Presidente apresentou os seguintes números: meta atuarial 1,28% rendimentos 

de 2,13% um resultado positivo de 0,85% pontos no mês, no acumulado do exercício para uma 

meta atuarial de 12,19% temos uma rentabilidade de 24,75%, apresentando um resultado positivo 

que supera a meta atuarial em 12,56 pontos. Franqueada a palavra aos membros do Comitê estes se 

manifestaram sobre o resultado no mês de dezembro e reconheceram o expressivo resultado 

positivo alcançado no exercício de 2012. Quanto ao item 2 da pauta:  Proposta de Aplicação 

Financeira no Fundo BTG Pactual Infraestrutura II, após as devidas análises e esclarecimentos o 

entendimento foi de que, no momento, devemos aguardar mais algum tempo para entrar neste 

produto considerando que as aplicações em renda fixa devem continuar performando bem no 

primeiro trimestre. Quanto ao item 3 da pauta: Proposta de resgate FI BB Previd Ações Governança 

e posterior redistribuição, quanto ao resgate o entendimento é que deve ocorrer principalmente pela 

exposição ao indexador IGC, sub índice do IBOVESPA, quanto a redistribuição deve direcionar os 

recursos para os seguintes produtos: BB Ações Consumo FICFI R$ 2.000.000,00, BB Ações 

Infraestrutura FIC FI R$ 2.000.000,00, BB Previdenciário Ações Dividendos FC R$ 1.500.000,00, 

BB Ações Small Caps FICFI  R$ 2.500.000,00 e BB Previd. Ações Governança aproximadamente 

R$ 2.000.000,00. Quanto ao item 4 da pauta: Proposta de Resgate do FI BB Previd RF IRF-M1 TP 

e posterior redistribuição, o regate deve ocorrer, quanto a redistribuição o direcionamento deve ser: 

BB Prevd. Renda fixa IDKA 20 TP FI  R$ 2.000.000,00 e BB Prevd. RF IMA B 5 +  R$ 

2.000.000,00. 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. 


