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Ata da 46ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 23 dias do mês de março de 2016, 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. Éder Jerônimo da Silva, Sr. Edson 

Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Róber Luiz de Oliveira e do membro suplente Sr. 

Demétrio Lopes Tomaz realizou-se a 46ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, 

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

fevereiro/2016; 2) Credenciamentos de Instituição Financeira; 3) Proposta 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 do ano de 2015 onde 

se percebe: EUA: Destaca-se no mês de fevereiro a apresentação do relatório de emprego com dados 

de janeiro, onde, a taxa de desemprego recuou para 4,9%, menor índice de desempregados 

apresentado desde fevereiro de 2008, com geração de 151 mil novos postos de trabalho. Outro 

destaque fica por conta da presidente do FED, Janet Yellen, perante o Congresso, demonstrando 

preocupação com o aperto das condições financeiras domésticas e também com o contexto pouco 

favorável da economia mundial, em referência às quedas de preço das commodities. EUROPA: O 

PIB da zona do euro avançou 0,3% no quarto trimestre de 2015, mesmo avanço apurado no trimestre 

anterior, trazendo a variação anual de 1,6% para 1,5% no período. Projeta-se para 2016, avanço em 

1,4%, vindo de 1,5% em 2015. E esta expectativa de crescimento modesto não parece ser suficiente 

para impulsionar a inflação rumo à meta oficial de 2,0%. O enfraquecimento da economia no final 

2015 e início desse ano justificam uma ação mais enérgica pelo BCE. ÁSIA: O PIB Chinês 

apresentou um recuo de 0,4% no último trimestre de 2015 frente ao trimestre anterior, após ter 

avançado 0,3%. A queda da demanda doméstica em 0,5% explica o recuo do PIB no último trimestre 

do ano passado, enquanto a exportação líquida apresentou ligeira alta no período. O Japão encerrou 

2015 com alta no PIB de 0,4% após a estabilidade de 2014. O recente enfraquecimento da economia, 

somado à baixa inflação, leva o BOJ à adotar novas medidas de estímulo em 2016. BRASIL: Diante 

do atual ambiente de deterioração econômico e político do país, considera-se pouco provável a 

adoção de reformas estruturais capazes de reequilibrar as contas públicas e reverte a contração da 

economia no curto prazo. A agência de risco S&P rebaixou a nota de crédito do país para BB com 

perspectiva negativa. Esse foi o segundo rebaixamento da nota de crédito em menos de seis meses 

pela S&P. Quanto ao item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de 

fevereiro/2016; o Sr. Presidente, com base nos relatórios da consultoria de investimentos contratada 

pelo INPREV, apresentou os seguintes números: Para o mês de fevereiro/2016 meta atuarial 1,39%, 

rentabilidade 1,63%, resultado superior a meta em 0,24 pontos. Acumulado do ano com meta 

atuarial de 3,18%, rentabilidade de 3,70%, resultado superior a meta em 0,52 pontos. Em 

fevereiro/2016, na renda fixa a curva de NTN-B apresentou queda em todos os vértices com redução 

da inclinação positiva da curva de juros. Os vértices longos apresentaram melhor performance no 

período com forte queda em nível refletindo a melhora de percepção de risco com o país. A inflação 

medida pelo IPCA relativo ao mês de fevereiro/2016 apresentou alta de 0,90%. Na renda variável, 

no mês de fevereiro o IBOVESPA valorizou 5,91%, aos 42.794 pontos. A bolsa se recuperou da 

queda do mês de janeiro, a recuperação se deu pelo avanço das commodities nos mercados 

internacionais, sobretudo petróleo e minério de ferro, e redução da probabilidade de aumento da taxa 

de juros pelo FED. O Comitê manifesta de forma positiva face aos resultados nesse inicio de ano, 

acima da meta atuarial pelo segundo mês consecutivo. Mantém a observação que o resultado não 
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deve ser visto com euforia, pois, o cenário ainda é incerto, e depende da economia internacional e 

principalmente de ajustes na economia doméstica. Ressalta que por conta do cenário político 

conturbado, impeachment e operação da Polícia Federal denominada “Lava Jato” chegando ao 

núcleo do Governo, o mercado tem operado por especulação. O Comitê registra que continua 

preocupado e atento aos rumos do mercado. Quanto ao item 2 da pauta: - Credenciamentos de 

Instituições Financeiras, o Sr. Presidente apresentou os Processos de Credenciamentos nº 036/2016 e 

037/2016 dos requerentes Geração Futuro Corretora de Valores S/A (CNPJ 27.652.684/0001-62) e 

GF Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ 09.630.188/0001-26) respectivamente, para deliberação. 

Informou aos presentes que a documentação necessária para fins de credenciamento de 

Administrador e Gestor de fundos de investimentos constam dos mesmos. Os membros tiraram suas 

dúvidas e em seguida aprovaram a unanimidade o credenciamento de ambos. Quanto ao item 3 da 

pauta: - Proposta de Investimentos; o Sr. Presidente recorda o Comitê a visita do Banco Itaú S/A 

ao INPREV, que na oportunidade apresentou o FI ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 

DINÂMICA RF FICFI (CNPJ 21.838.150/0001-49) como uma opção para investimentos em 

renda fixa. O fundo foi submetido à consultoria de investimentos que confirmou em 21/03/2016 

o enquadramento no Art. 7º IV da Resolução CMN nº 3922/2010. O Comitê após debater e 

analisar o fundo acima, entendeu que é uma estratégia diferenciada, sendo considerado uma 

alternativa viável a carteira de investimentos do INPREV, aprovando a unanimidade o aporte de 

R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil), que terá como origem recursos alocados no FI 

BB RPPS RF PERFIL FIC FI. Nada mais havendo a ser tratado, eu André Mambeli Lopes lavrei a 

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


