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Ata da 2ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV de 2020. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020, 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 Mambeli Lopes, Sr. Demétrio Lopes Tomaz, Sr. 

Eder Jerônimo da Silva, Sr. Edson Crepaldi Retori e Sr. Paulo Alexandre Praxedes e membro suplente 

Sr. Maxuel Henrique Iria. Realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, 

com a seguinte pauta: 1) Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de janeiro/2020 

e acumulado do ano 2020; 2) Credenciamento de Fundos; e 3) Realocação da Carteira. A reunião foi 

presidida pelo membro nato, Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, que iniciou 

com um breve relato do quadro econômico, onde se percebe: Internacional: Após os riscos ligados à 

guerra comercial e ao Brexit terem diminuídos, e os principais bancos centrais demonstrarem sinais 

positivos que já começam a fazer efeito, o inicio deste ano trouxe a expectativa de melhoras no 

crescimento global. Porém, dois eventos marcantes neste mês, sendo destaque, as tensões no 

mundo entre EUA e Irã, após a morte do General Soleimani, ambas as partes sinalizaram a intenção 

de não agravar o conflito, e o segundo evento foi o surgimento da epidemia de coranavírus, que 

ainda continua trazendo instabilidade aos mercados. O coronavírus traz incertezas quanto ao 

impacto sobre a economia global, principalmente no continente Asiático. Cabe destacar, que as 

eleições americanas vem ganhando destaques com o inicio das primárias do Partido Democrata, e 

Barnie Sanders sendo visto como um novo risco para os mercados. O advento da epidemia de 

coronavírus, trouxe incertezas em relação ao cenário econômico da atividade global. A forte 

preocupação gerada por esse advento motivou uma queda nas taxas de juros globais. Logo, com o 

bom desempenho das bolsas internacionais durante as primeiras semanas de janeiro, a propagação 

do vírus gerou uma realização no final do mês. O Nasdaq fechou em alta de 3%, enquanto o S&P 

ficou estável. Embora o Ibovespa tenha fechado janeiro em queda de 1,6%, foi possível gerar 

contribuições positivas. Brasil: Depois de fechar 2019, a inflação ficou em torno da meta, mas já traz 

sinais de reversão, ainda que parcial, após o choque que afetou as carnes bovinas. Mesmo após a 

divulgação da inflação acima do previsto em dezembro, as expectativas de mercado para este ano 

diminuirão, reafirmando a continuidade de um cenário próspero para o IPCA. Concomitantemente, 

apesar das liberações de FGTS, dados relativos ao ultimo trimestre do ano de 2019 continuam 

indicando uma retomada gradativa da atividade, com desempenho oposto a alguns indicadores do 

período. Neste contexto, observa-se que a inflação de 2020 estará abaixo da meta. Embora o Banco 

Central tenha afirmado proceder com cautela em suas próximas decisões, considera-se que o cenário 

evoluiu compatível com uma redução da taxa selic. Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das 



 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
 

aplicações financeiras no mês de janeiro/2020; o Sr. Presidente, com base nos relatórios da 

consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes números: Para o  mês 

de janeiro/2020  meta  atuarial (IPCA+5,89%) 0,71%,  rentabilidade 0,55%, resultado inferior a meta 

em 0,16 pontos. O mês de janeiro, na renda fixa, a performance dos principais  índices que compõem 

a carteira de investimentos do INPREV, IMA-B, IMA-B5 e IRF-M, foram respectivamente 0,26%, 0,56% 

e 0,88%. Na renda variável, o Índice Bovespa no mês de janeiro teve variação negativa de 1,63% aos 

113.760 pontos. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, estes constataram as previsões para 

o ano de 2020, o qual considera dificuldades para se cumprir a meta atuarial estabelecida para 

remunerar os investimentos dos RPPSs de modo geral, principalmente por conta da Taxa SELIC que 

se encontra no menor patamar histórico (4,25% a.a). O resultado das aplicações financeiras no mês 

de janeiro 2020, veio inferior a meta atuarial em 0,16 pontos. Na Renda Fixa, para os papéis 

prefixados, houve a continuidade do fechamento da curva nominal observado nos últimos dias de 

2019, já os papeis pós, por sua vez, apresentou forte abertura na ponta curta e elevação menos 

intensa das taxas para os demais vencimentos. A Renda Variável foi marcada pela alta volatilidade 

nos mercados de bolsa, movimento justificado pelo aumento dos temores quanto ao potencial 

avanço do novo coronavírus na China e demais países do mundo e seus eventuais impactos na 

economia mundial. A rentabilidade alcançada em janeiro 2020, apesar de não ter sido suficiente a 

meta, foi positiva em 0,55% e representa em moeda um acréscimo de R$ 2.426.393,86. O Patrimônio 

administrado no mercado de capitais encerrou janeiro 2020 no valor de R$ 393.060.048,20. Item 2 

da pauta: - Credenciamento de Fundos; O Comitê de Investimentos atento aos requisitos constantes 

do Edital de Credenciamento nº 001-2019 para fundos de investimentos, Administrador e Gestor, de 

acordo, com os Termos de Análise de Fundos de Investimentos constantes do Processo 

Administrativo nº 17/2020, DECLARA credenciados os fundos abaixo relacionados: 

Credenciamento de Fundos em Fevereiro/2020 

CNPJ FI Razão Social do Fundo Segmento Tipo de Ativo CNPJ Administrador CNPJ Gestor 

09.005.805/0001-00 BB PREVIDENCIÁRIO RETORNO TOTAL FIC FI 
Renda 

Variável 
FI de Ações - Geral - 

Art. 8º, II, a 
30.822.936/0001-69 30.822.936/0001-69 

34.791.108/0001-61 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFIA 
Renda 

Variável 
FI de Ações - Geral - 

Art. 8º, II, a 
00.066.670/0001-00 04.506.394/0001-05 

 

 Item 3 da pauta: - Realocação da Carteira; o Comitê de Investimentos aparado na Política de 

Investimentos do ano, ciente da dificuldade de se buscar a meta atuarial estipulada para remunerar 

os investimentos em 2020, não vê outra alternativa que não o avanço no segmento de renda 

variável. Nesse cenário de dificuldades, a renda variável tem papel fundamental no ano de 2020 e 

subsequentes, com isso, espera-se que contribua para a busca do nosso objetivo, ou no mínimo 
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diminua a diferença entre a rentabilidade conquistada e a meta atuarial. Avaliando que o objetivo 

alvo da Política de Investimentos indica 30% no segmento de bolsa e atualmente possui 21,48%, o 

Comitê delibera por elevar este percentual da seguinte forma: 

Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Fevereiro/2020 

      BANCO DO BRASIL - C/C 92.000-2 
  

    
  

FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ SD. INICIAL RESGATE APLICAÇÃO SD. ATUAL 

  
    

  

BB PREVID RF ALOC. ATIVA FICFI 25.078.994/0001-90 65.637.495,97 3.000.000,00 0,00 62.637.495,97 

BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI 09.005.805/0001-00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

  
    

  

Total   65.637.495,97 5.000.000,00 2.500.000,00 63.137.495,97 

      
AZ QUEST 

  
    

  

FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ SD. INICIAL RESGATE APLICAÇÃO SD. ATUAL 

  
    

  

AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 07.279.657/0001-89 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  
    

  

Total   0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

      
Total Geral das Movimentações 65.637.495,97 3.000.000,00 3.000.000,00 65.637.495,97 

Nota: As movimentações serão realizadas oportunamente, no mês de Março, nos valores total da operação ou parcialmente 

até que atinja o valor autorizado. O saldo inicial refere-se a 31/01/2020.  

 

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 

assinada. 


