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Ata da 47ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 19 dias do mês de abril 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 dos 

membros suplentes Sr. Demétrio Lopes Tomaz e Lupércio Narciso Vieira, realizou-se a 47ª 

reunião ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Análise do 

desempenho das aplicações financeiras no mês de março/2016; 2) Discussão sobre realocação 

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 2016 onde se percebe: EUA: No mês de março o 

Federal Reserve optou pela manutenção da taxa de juros entre 0,25% a 0,50% a.a., conforme 

as expectativas de mercado. O mesmo ainda destacou em comunicado que a condição 

econômica e financeira global se mantém como um risco para o desenvolvimento da economia 

dos EUA, mas avalia que até o momento a atividade doméstica se expande em ritmo 

moderado. EUROPA: O BCE surpreendeu positivamente em anunciar novas medidas para 

estímulo da economia do bloco, medidas como cortes nas taxas de juros principal e de 

refinanciamento, redução na taxa de depósito, ampliação do valor das compras mensais de 

€60 bilhões para €80 bilhões e flexibilizou a compra de títulos de empresas não financeiras que 

tenham grau de investimento, e também lançou uma nova rodada de estímulos ao crédito 

com o prazo de quatro anos. ÁSIA: Na China, o governo definiu uma nova meta de crescimento 

para o ano de 2016 compreendendo entre 6,5% a 7,0%, sugerindo um crescimento 

ligeiramente abaixo do observado no ano passado de 6,9%. O Japão manteve a política de 

compras de títulos inalterada, bem como a taxa de depósito. BRASIL: O COPOM decidiu pela 

manutenção da taxa de juros ficando nos mesmos 14,25%a.a., justificado pelo comportamento 

da inflação corrente e das expectativas de inflação que deterioram o balanço de riscos para a 

inflação no médio prazo. O IPCA de março avançou 0,43% e no acumulado dos 12 meses 

apresentou um recuo ficando em 9,39%, demonstrando uma leve trégua no avanço dos 

preços. Quanto ao item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no 

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

contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes números: Para o mês de março/2016 meta 

atuarial 0,92%, rentabilidade 1,78%, resultado superior a meta em 0,86 pontos. Acumulado do 

ano com meta atuarial de 4,13%, rentabilidade de 5,55%, resultado superior a meta em 1,42 

pontos. A surpresa no mês de março/2016 ficou por conta da renda variável, o Ibovespa voltou 

ao patamar dos 50 mil pontos acumulando alta de 16,97% no mês, o melhor resultado mensal 

desde Outubro/2002. No 1º trimestre de 2016 a bolsa subiu 15,47%, maior valorização de um 

trimestre desde 1999. A maior valorização do 1º trimestre/2016 ocorreu no mês de março 

com os investidores especulando com cenário político. Quanto ao item 2 da pauta: - Discussão 

sobre realocação de investimentos; O Comitê entendeu oportuno aumentar posição no FI 
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INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI, devido a boa performance do mesmo, 

superando fundos da carteira do INPREV com mesmo enquadramento e também fundo IMA-B 

5. Para essa operação o Comitê deliberou pelo resgate total do FI ITAÚ INSTITUCIONAL RF 

INFLATION 5 FICFI e posterior realocação no FI ALOCAÇÃO DINÂMICA. Nada mais havendo a 

ser tratado, eu André Mambeli Lopes lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai por 

todos assinada. 


