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Ata da 51ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 15 dias do mês de agosto 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. Eder 

Jerônimo da Silva, Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sr. Róber Luiz de 

Oliveira e dos membros suplentes Sra. Aida Helena Monteiro Petrim Bruniera, Sr. Demétrio 

Lopes Tomaz, realizou-se a 51ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com 

a seguinte pauta: 1) Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de julho/2016 e 

no acumulado do ano; 2) Direcionamento de recursos provenientes dos FI TP 2016 que se 

encerram; 3) Enquadramento da Carteira 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 final de julho, o FOMC em linha com a expectativa do mercado, manteve os 

parâmetros da política monetária inalterados. A decisão não foi unânime, houve um voto a 

favor da retomada da alta de juros. Em relação à atividade, o grande destaque foi a 1ª prévia 

do PIB do 2T16, o resultado frustrou as expectativas do mercado ao apresentar crescimento 

menor que o esperado. EUROPA: Na Zona do Euro, a primeira reunião do BCE após a votação 

do Reino Unido, não trouxe mudanças na condução da politica monetária. A instituição avaliou 

que as condições financeiras continuam favoráveis na região, apesar das incertezas geradas 

pelo Brexit. No Reino Unido, o BC inglês decidiu manter inalterados os atuais parâmetros de 

política monetária. ÁSIA: No Japão, mais uma vez o BoJ frustrou o mercado ao anunciar 

apenas o aumento da meta de compras dos fundos de índices de ações, conhecidos como 

ETFs. Na China, dados de atividade divulgados em julho mantiveram comportamento 

dicotômico. O PIB do 2º trimestre manteve o crescimento de 6,7%, mesmo obtido no 1º 

trimestre. BRASIL: Em julho, os dados apresentaram desempenho predominantemente 

negativo. As vendas do varejo restrito recuaram, movimento motivado pela queda nas vendas 

de artigos de uso pessoal e doméstico, de móveis, eletro-domésticos e artigos farmacêuticos. 

A taxa de desemprego medida pela PNAD mostrou elevação de 11,2% para 11,3% em junho. A 

produção industrial de maio ficou estável. O IPCA apresentou avanço de 0,52%. Quanto a 

Política Monetária em reunião do Copom realizada em 20/7, a taxa Selic foi mantida em 

14,25% aa, sem viés. Quanto ao item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações 

financeiras no mês de julho/2016 e acumulado do ano; o Sr. Presidente, com base nos 

relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes 

números: Para o mês de julho/2016 meta atuarial 1,01%, rentabilidade 1,91%, resultado 

superior a meta em 0,90 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 8,59%, rentabilidade 

de 11,31%, resultado superior à meta em 2,72 pontos. Segundo informações do mercado, em 

julho, a renda fixa, apresentou para a curva prefixada queda nos vértices longos e leve alta nos 

vértices mais curtos. O evento mais importante desse movimento foi a manutenção da SELIC e 

o discurso do COPOM de que no momento não há espaço para uma possível flexibilização da 
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política monetária. A curva de NTN-B, influenciada por declarações do Governo, sobre a 

possibilidade de aumento ou criação de um novo tributo, apresentou movimento de queda em 

praticamente toda a sua composição. Na renda variável, em julho, o Ibovespa valorizou 11,22% 

e alcançou 57.308 pontos, com destaque para o apetite do investidor estrangeiro. A bolsa se 

valorizou pelo segundo mês consecutivo graças a uma combinação entre a melhora de 

percepção com o Brasil e a manutenção de condições externas para o ingresso de recursos 

externos ao País. O Comitê registra em 2016 mais um mês com resultado acima da meta 

atuarial. Mantém se atento quanto aos rumos do mercado, das propostas do Governo e o 

andamento das mesmas. Espera-se para o mês de agosto volatilidade dos ativos, devido a 

operação “Lava Jato” da Polícia Federal, que tem delações premiadas de importantes 

executivos que se concluíram somente em setembro. O Comitê aposta na melhora da 

economia brasileira no médio/longo prazo e monitora continuamente o mercado para 

reposicionar seus investimentos. Quanto ao item 2 da pauta: Direcionamento de recursos 

provenientes dos FI TP 2016 que se encerram; o Sr. Presidente lembro o Comitê sobre o 

encerramento dos FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF, FI CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF e parte dos FI 

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI que é composto por TP 2016 

com vencimento nesta data, e os valores correspondentes devem ser creditados em conta 

corrente no dia 16/08/2016, sendo na Caixa Econômica Federal R$ 11.152.000,00 e no Banco 

do Brasil S/A R$ 4.971.211,05, que precisam de definição quanto ao novo destino. O Comitê 

ciente que a carteira de investimentos do INPREV está posicionada no curto prazo, percebendo 

em 2016 melhora na economia, o que tem possibilitado rendimentos atrativos no médio e 

principalmente longo prazo, entende que mantém a cautela em um cenário ainda obscuro, o 

que pode refletir em grande volatilidade no mercado de capitais, é a melhor opção. Depois de 

acalorado debate, resolve por manter os recursos disponíveis nas mesmas instituições 

financeiras e em relação a Caixa Econômica Federal, destinar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 

de reais) ao FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP (CNPJ 10.740.658/0001-95) e R$ 6.152.040,00 

(seis milhões, cento e cinquenta e dois mil, quarenta reais) ao CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP 

(CNPJ 14.508.605/0001-00). Quanto aos recursos disponíveis no Banco do Brasil S/A o Comitê 

delibera por alocar R$ 4.971.211,05 (quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos 

e onze reais e cinco centavos) no FI BB PREVID RF IDKA 2 TP (CNPJ 13.322.205/0001-35), até 

segunda ordem. Quanto ao item 3 da pauta: Enquadramento da Carteira de Investimentos; o 

Comitê ao analisar a carteira de investimentos do INPREV na data base Julho/2016, verificou 

apontamento da Consultoria de Investimentos contratada, que o FI BB PREVIDENCIÁRIO RF 

IMA-B 5 LP FICFI (CNPJ 03.543.447/0001-03) encontra-se desenquadrado por possuir recursos 

alocados acima do permitido pela Resolução CMN nº 3922/2010 (20%), diante disso, como 

forma de reenquadrar, deliberou pelo resgate de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e 

posterior aplicação no BB PREVID RF IMA-B TP FI (CNPJ 07.442.078/0001-05). Nada mais 

havendo a ser tratado, eu André Mambeli Lopes lavrei a presente ata que lida e achada 

conforme vai por todos assinada. 


