
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA  

 

Ata da 21ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

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

2013, às 9h, 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, Presidente do Conselho Fiscal, Rober Luiz de Oliveira, o Diretor Presidente do 

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

Praxedes, e convidado ouvinte André Mambelli Lopes, realizou-se a 21ª reunião ordinária do 

Comitê de Investimentos do INPREV com a seguinte pauta: 1 - analise do desempenho das 

aplicações financeiras no mês de agosto/2013 e no acumulado 2013;2 - definição sobre 

aplicações dos recursos novos. 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. Inicialmente foi apresentado um breve relato do quadro econômico onde, no 

cenário externo percebe-se: Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho apresenta dados 

melhores e há ainda avanços nos problemas estruturais como o endividamento familiar e 

estoques de imóveis usados. A Europa apresenta sinais de recuperação lenta e a atuação do BCE 

mitigou riscos de ruptura. A China apresenta desaceleração no PIB em relação ao passado, mas 

mesmo com a desaceleração ainda apresenta um PIB considerável na casa de 7%. O cenário 

interno apresenta redução da projeção para o crescimento do PIB; expectativa de IPCA acima de 

6,00% para 2013 e 2014; a indústria apresentou leve retomada; o consumo tende a arrefecer, 

com emprego mostrando desaceleração e ao mesmo tempo a moderação do crédito limita a 

expansão mais acelerada na taxa de inadimplência; a inflação mostra moderação temporária na 

margem, mas as expectativas continuam piorando; o BACEN sinaliza a continuidade do ciclo 

de aperto de juros, mesmo com o Governo adotando medidas de estímulos fiscais; o Real 

apresenta desvalorização considerável frente ao dólar. Quanto ao item 1 da pauta: analise do 

desempenho das aplicações financeiras no mês de agosto/2013 o Sr. Presidente apresentou os 

seguintes números: meta atuarial 0,52% rendimentos de 1,23% um resultado positivo de 0,71 

pontos; no acumulado do exercício para uma meta atuarial de 6,75% temos uma rentabilidade 

de (- 6,53%), apresentando um resultado negativo inferior a meta atuarial de 13,28 pontos. Os 

números confirmam a expectativa do não cumprimento da meta atuarial do exercício. 

Franqueada a palavra aos membros do Comitê estes manifestaram sobre os resultados 

alcançados, os números do mercado e cenário econômico. Neste contexto de resultados 

negativos, em julho as aplicações financeiras bateram a meta fato que não deve se sustentar para 

os próximos meses. Os conselheiros continuam entendendo que as posições atuais devem ser 

mantidas. Quanto ao item 2 da pauta: definição sobre aplicação dos recursos novos deverão ser 

destinados para os fundos DI e multimercado até decisão posterior. O valor de R$ 2.000.000,00 

sera, resgatado do BB RPPS RF Perfil FIC FI e aplicado no HSBC FIC FI em Acoes IBOV Reg 

de Prev. após confirmação de seu enquadramento. 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. 


