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Ata da 38º reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 16 dias do mês de julho de 

2015, às 8:30h, na sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Marechal Deodoro, 120 – 

centro nesta cidade, com as presenças dos membros titulares e suplentes Sr. André Mambeli 

Lopes, Sr. Éder Jerônimo da Silva, Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sr. 

Róber Luiz de Oliveira, Sr. Demétrio Lopes Tomaz realizou-se a 38ª reunião ordinária do 

Comitê de Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Análise do desempenho das 

aplicações financeiras no mês de junho/2015 e acumulado do ano. 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 que, iniciou com um breve relato do quadro econômico onde se percebe: EUA: As 

atenções mais uma vez se voltam para o FED, do qual indica que a elevação da taxa de juros 

está próxima de acontecer. Há previsão que a taxa básica de juros tenha elevação no último 

trimestre de 2015, passando do atual 0,125% para 0,625%, alta de 0,5%p.p. E ainda, indica que 

os movimentos subsequentes tendênciam a serem graduais e lentos ao longo do ciclo de ajuste, 

portanto exercendo menor impacto sobre os ativos financeiros em escala global. O FOMC, 

manteve a taxa básica de juros entre 0,00% e 0,25%aa. O mercado de trabalho continua 

avançando e ganhando ritmo. EUROPA: Até então o maior destaque fica por conta da falta de 

acordo entre a Grécia e seus credores internacionais. Após várias discussões, propostas de cortes 

de gastos e ajustes orçamentários apresentados pelo governo grego não foram suficientes. A 

liberação de fundos para o setor público grego fazer frente ao pagamento de €1,3 bilhão ao FMI 

foi interrompida, levando o país ao default e trazendo turbulências ao sistema bancário e à 

estabilidade financeira regional, com risco de eventual saída do país da Zona do Euro e da 

própria União Europeia. Consequentemente veem derrubando as bolsas mundiais diariamente. 

A prévia do PMI composto surpreendeu positivamente, subiu de 53,6 para 54,1 pontos em 

junho, e superou as expectativas de mercado que esperavam recuo da confiança. Quanto à 

inflação, o indicador apresentou surpresa avançando 0,3%a.a. CHINA: A inflação recua para 

1,2% a.a., resultado abaixo da expectativa do mercado 1,3%. Com relação à atividade 

econômica, as vendas no varejo avançaram 10,1% em maio e a produção industrial avançou 

6,1%. O temor de uma desaceleração mais intensa da economia, combinado ao baixo patamar 

da inflação, levou o Banco do Povo da China a reduzir a taxa de referência de empréstimo de 

5,10% para 4,85%, e a taxa do depósito em compulsório de 2,25% para 2,00%. A perspectiva é 

que novos estímulos econômicos devem ser adotados e o crescimento da economia chinesa em 

2015 se mantenha em 7%. BRASIL: O ciclo de aperto da taxa Selic deverá prosseguir e, 

portanto, mantem-se a expectativa de mais duas altas de 0,50% p.p. da taxa básica nas reuniões 

de julho e setembro, levando-a para 14,75% no final do ciclo. Resultados acumulados até maio 

indicam que esforços fiscais não serão suficientes para alcançar meta neste ano e no próximo. A 

desaceleração da atividade compromete arrecadação e tende a decepcionar projeções oficiais. 

Reforçando a tendência de recuo da atividade por queda no consumo, o mercado de trabalho 

apresenta diminuição de vagas. A contínua piora dos indicadores de confiança sugere retração 

mais acentuada da atividade. O IPCA fechará o ano substancialmente acima do teto da meta em 

9,3%, com forte contribuição dos preços administrados. Quanto ao item 1 da pauta: - Análise do 

desempenho das aplicações financeiras no mês de junho/2015 e acumulado do ano, o Sr. 
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Presidente apresentou os seguintes números: Para o mês de junho/2015 meta atuarial 1,28%, 

rentabilidade 0,37%, resultado inferior a meta em 0,91 pontos; no acumulado do ano de 2015 

meta atuarial de 9,31%, rentabilidade de 6,95%, resultado inferior a meta em 2,36 pontos. A 

renda fixa em junho foi afetada diretamente pela abertura das taxas dos papéis de médio e longo 

prazo. A renda variável em 2015 continua sem fundamentos técnicos e esta mais na base da 

especulação. O investidor externo enxerga oportunidade na bolsa brasileira por considerá-la 

barata, entretanto, no mês de julho já começa a apresentar sinais de saída desse capital. O 

Comitê continua se mantendo cauteloso quanto ao cenário econômico de 2015 e devido as 

perspectivas negativas até o final do ano, entende ser difícil conseguir alcançar a meta atuarial 

neste exercício. Nada mais havendo a ser tratado, eu André Mambeli Lopes lavrei a presente ata 

que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


