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Ata da 39º reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 25 dias do mês de agosto de 

2015, às 14h, 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 39ª reunião ordinária do Comitê de 

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

financeiras no mês de julho/2015 e acumulado do ano; 2) Ratificação de investimentos. 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: Em julho foi divulgado a prévia do PIB norte-americano, que apontou avanço 

de 2,3% no 2T15, apresentando desempenho abaixo da projeção do mercado de 2,5%, apesar de 

ficar abaixo do esperado, a composição mostrou que o consumo continua ganhando força, 

passando de 1,8% para 2,9%. O mercado de trabalho continua apresentando ganhos sólidos, em 

junho foram criadas 223 mil vagas. No fim de julho ocorreu a reunião do FOMC, porem o 

mesmo não trouxe nenhuma novidade. EUROPA: A Europa ainda sente o desfecho sobre o 

caso Grécia e seus credores internacionais, pois todo aquele stress refletiu diretamente nos 

principais indicadores do bloco. O índice de expectativas da Alemanha segue em trajetória de 

queda desde abril e, no resultado de julho, declinou de 31,5 pontos para 29,7 pontos. A 

produção industrial de maio teve queda de 0,4% (M/M) e a prévia de julho do PMI industrial 

recuou de 52,5 para 52,2 pontos. CHINA: O crescimento Chinês do 2T15 se manteve estável 

em 7,0%a.a. Os dados de periodicidade mensal vêm demostrando fraqueza. A produção 

industrial, que apesar do avanço em junho de 6,1% para 6,8%a.a., se mantem em trajetória de 

baixa. A inflação preocupa o governo, pois em junho, o IPC do período foi de 1,4%a.a., muito 

abaixo da meta de 3,0% perseguida pelo Banco Central. BRASIL: O mês de julho destaca-se 

pelo rebaixamento de ratting de nota de crédito de nosso país, realizado pela agência de risco 

S&P, passando de neutra para negativa, deteriorando ainda mais o cenário. O COPOM decidiu 

em elevar em mais 0,5%p.p. a taxa Selic passando para 14,25%. A inflação no mês de julho 

avançou 0,62%, uma desaceleração modesta em comparação a 0,79% de junho. Em relação aos 

dados de atividade, os indicadores tiveram desempenhos fracos em maio e a taxa de desemprego 

subiu de 6,7% para 6,9% em junho. O Destaque positivo foi apresentado pela produção 

industrial que surpreendeu positivamente avançando 0,6%. Quanto ao item 1 da pauta: - Análise 

do desempenho das aplicações financeiras no mês de julho/2015 e acumulado do ano, o Sr. 

Presidente apresentou os seguintes números: Para o mês de julho/2015 meta atuarial 1,11%, 

rentabilidade 0,50%, resultado inferior a meta em 0,61 pontos; no acumulado do ano de 2015 

meta atuarial de 10,52%, rentabilidade de 7,49%, resultado inferior a meta em 3,03 pontos. A 

renda fixa em julho apresentou movimento de alta para as NTN-B a partir do vencimento 2022. 

O movimento foi semelhante ao registrado na curva prefixada, que apresentou abertura 

significativa nos vencimentos longos. Os analistas de mercado passaram a considerar o fim do 

ciclo de alta na SELIC, devido aos indicadores de inflação e as expectativas inflacionárias para 

2016 terem apresentado alta menor que a mediana do mercado. Consequência disso foi a 

retirada de prêmio da parte curta da curva prefixada acompanhado também pelas NTN-B. A 
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renda variável encerrou o mês de julho com queda de -4,17% do Ibovespa. Destaque positivo 

somente para as ações de Papel e Celulose e Química e Petroquímica, pelo lado negativo o 

destaque fica por conta dos setores de Educação e Siderurgia. O Comitê continua se mantendo 

cauteloso quanto ao cenário econômico de 2015 devido as perspectivas negativas até o final do 

ano, principalmente pela dificuldade de implementação dos ajustes fiscais que contribuem 

significativamente para um cenário de forte instabilidade da economia brasileira. Por isso, 

entende ser difícil conseguir alcançar a meta atuarial neste exercício. Quanto ao item 2 da pauta: 

- Ratificação de investimentos, o Sr. Presidente solicitou aos membros ratificar os seguintes 

investimentos: Dia 08/07/2015 valor de R$ 42.263,82 proveniente de amortização do FI FIC 

AÇÕES VALOR DIVIDENDOS que foi reinvestido no CAIXA BRASIL IMA-B 5TP RF LP; 

Dia 20/08/2015 valor de R$ 149.761,06 proveniente de cupom semestral de juros do FI 

BRASIL 2016 III que foi reinvestido no CAIXA FI BRASIL REF DI LP, movimentações 

ratificadas a unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, eu André Mambeli Lopes lavrei a 

presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


