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Ata da 53ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 18 dias do mês de outubro 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. 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 e o Sr. 

Lupércio Narciso Vieira, realizou-se a 53ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do 

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

setembro/2016 e no 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 do ano de 2016 onde se percebe: EUA: Em setembro, o 

FOMC manteve a taxa básica de juros inalterada entre 0,25% e 0,50%, a decisão não foi 

unanime, três diretores votaram a favor de uma alta de 25 pontos base. No mercado de 

trabalho, foram criadas 151 mil vagas em agosto, contra 275 mil do mês anterior. O resultado 

frustrou o mercado, que previa abertura de 180 mil postos. EUROPA: Na zona do Euro, o BCE 

manteve os parâmetros de política monetária inalterados. O resultado frustrou o mercado, 

que esperava pela ampliação do prazo do programa de compra de ativos, com encerramento 

previsto para março de 2017. As autoridades monetárias mantiveram o discurso, que caso 

necessário, usará de todos os instrumentos disponíveis para atingir a meta de longo prazo 

estipulada para a inflação. ÁSIA: China, dados de atividades tem dado sinais de estabilidade, 

em virtude dos estímulos de crédito concedidos pelo governo desde o inicio do ano. Nesse 

sentido, destacam-se as vendas no varejo, a produção industrial e o PMI de Manufatura que 

apresentaram ligeira alta. Japão, o BoJ mudou as diretrizes de sua política monetária, alterou o 

foco de atuação, passou de uma política voltada ao controle da base monetária para um 

objetivo nominal de taxa de juros. BRASIL: Em setembro, a atividade econômica apresentou 

dados mistos. Por um lado, o volume de serviços de julho subiu, a confiança dos agentes em 

setembro e a produção da indústria de julho melhoraram. Por outro, a taxa de desemprego de 

agosto mostrou elevação de 11,6% para 11,8%, as vendas do varejo de julho recuaram e o IBC-

Br de julho aumentou apenas 0,1%. O IPCA de setembro foi de 0,08% contra 0,44% no mês 

anterior, no acumulado de 12 meses até setembro, fechou em 8,48. Quanto ao item 1 da 

pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de setembro/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 setembro/2016 

meta atuarial 0,57%, rentabilidade 1,32%, resultado superior a meta em 0,75 pontos. 

Acumulado do ano com meta atuarial de 10,22%, rentabilidade de 13,92%, resultado superior 

à meta em 3,70 pontos. Segundo informações do mercado, em setembro, a renda fixa tanto a 

curva prefixada quanto a curva das NTN-B apresentaram queda em todos os seus 

vencimentos, refletindo de forma generalizada no fechamento da inflação implícita. Na renda 

variável, em setembro, o Ibovespa encerrou o mês de setembro em alta de 0,80%, aos 58.367 
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pontos. O Comitê registra em 2016 mais um mês com resultado acima da meta atuarial. 

Mantém se atento quanto aos rumos do mercado, do andamento das reformas propostas pelo 

Governo. O Comitê mantém o otimismo quanto a melhora da economia brasileira no 

médio/longo prazo e monitora continuamente o mercado para reposicionar seus 

investimentos. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada 

conforme vai por todos assinada. 


