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Ata da 55ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 18 dias do mês de janeiro de 2017, 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. Eder Jerônimo da Silva, Sr. Edson 
Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sr. Róber Luiz de Oliveira e o Sr. Demétrio Lopes Tomaz, 
realizou-se a 55ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) 
Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de Dezembro/2016 e acumulado do ano; 2) 
Perfil da carteira de investimentos; 3) Recursos novos. 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 e uma breve projeção para 2017, onde se percebe: EUA: Passado um ano da primeira 
elevação da taxa de juros, os membros do FOMC decidiram, por unanimidade, elevar novamente a taxa 
básica de juros em 25 p.b., situando agora entre 0,50% e 0,75%a.a. O FOMC mantém uma leitura 
construtiva sobre a economia norte-americana e promove apenas revisões discretas em suas projeções 
(PIB, desemprego, inflação). Às expectativas englobam três aumentos adicionais ao longo de 2017. 
EUROPA: Logo no início de 2017 o BCE, anunciou a prorrogação do programa de compra de ativos para 
até dezembro, embora com uma redução no valor das compras mensais, passando de €80 bilhões para 
€60 bilhões. Em Dezembro o referendo pela mudança no sistema político na Itália implicou na renúncia 
do primeiro-ministro. Com aproximadamente 60% dos votos, a maioria da população italiana rejeitou a 
proposta de reduzir o poder do Senado e conceder apenas à Câmara o direito de dar voto de confiança 
ao governo. O referendo trouxe ainda mais instabilidade ao bloco. ÁSIA: Na China para 2017, espera-se 
que a economia chinesa apresente uma leve desaceleração, expandindo 6,5%. Avalia-se que a 
estabilidade da economia doméstica será a prioridade de Pequim, tendo em vista a renovação 
programada para os principais cargos do Partido Comunista. Japão a previsão indica que a economia 
japonesa terá expansão de mais de 1% pelo terceiro ano consecutivo no ano fiscal de 2017 e ganhará 
força em relação a 2016. BRASIL: O COPOM surpreendeu o mercado em fazer um corte mais agressivo 
da taxa básica de juros, cortando 0,75 p.b e passando a taxa Selic a 13%a.a. A justificativa se deu pela 
melhor projeção de cenário para 2017 e juntamente com a inflação perdendo força, que fechou 2016 
acumulando 6,29%a.a. Diante essa melhora, analistas projetam avanço de 0,5% do PIB brasileiro. Item 1 
da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de dezembro/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 dezembro/2016 meta atuarial 0,79%, 
rentabilidade 1,24%, resultado superior a meta em 0,45 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial 
de 12,67%, rentabilidade de 16,05%, resultado superior à meta em 3,38 pontos. O mês de dezembro, na 
renda fixa, os títulos prefixados e indexados ao IPCA tiveram bons ganhos com o recuo das taxas de 
juros, por conta de uma expectativa de maior aceleração na redução da taxa Selic. A renda variável, 
registrou nova baixa do Ibovespa: -2,71%, só não ficando atrás do Dólar, do Euro e do Ouro, que 
registraram baixas significativas no mês: -4,06% e -4,42%, respectivamente. Franqueada a palavra aos 
membros do Comitê, estes manifestaram satisfeitos com o objetivo alcançado. Ressaltaram o susto em 
relação ao mês de novembro, onde o mercado tanto na renda variável quanto na renda fixa 
apresentaram resultados negativos, fato que derreteu boa parte dos ganhos até aquele momento, 
colocando em risco todo trabalho realizado ao longo do ano, e com a contribuição do encurtamento da 
carteira no inicio de dezembro, o objetivo foi alcançado e com sobra considerável de 3,38 pontos acima 
da meta. O Comitê ratifica que o perfil da carteira de investimentos é conservador, lembra que 
acompanha as informações de mercado diariamente, e busca seguir os índices que melhor performam 
no momento, sem contudo, elevar a volatilidade da carteira, ou seja, sem riscos desnecessários, fato 
que valoriza ainda mais a conquista do objetivo. Item 2 da pauta: - Perfil da carteira de investimentos; O 
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Sr. Presidente lembra aos membros do Comitê que a carteira de investimentos do INPREV, com as 
movimentações realizadas em dezembro passado, para o encerramento de exercício 2016, encontra-se 
no curtíssimo prazo. Ressalta a necessidade de adequar a carteira a Política de Investimentos 2017. O 
Comitê expõe a preocupação quanto às previsões de mercado para 2017, principalmente, pela incerteza 
quanto ao quadro político brasileiro na aprovação das medidas consideradas essenciais para destravar o 
crescimento do país, além das incertezas do mercado internacional, com ênfase ao novo governo dos 
Estados Unidos. O Comitê dentro do perfil conservador da carteira manifesta favorável em rever a 
estratégia para 2017. Os membros do Comitê, a unanimidade, entendem como prioritário, desfazer de 
forma gradual de boa parte das posições de curtíssimo prazo e elevar posições de curto prazo, visto que, 
papéis de curtíssimo prazo passam a se tornar menos atrativos com a redução da taxa selic. Para tanto 
deliberam pelas seguintes movimentações: 
 
 
 

 
 

Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Janeiro/2017 

 BANCO DO BRASIL - C/C 92.000-2 
  

    
  

FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ SD. INICIAL RESGATE APLICAÇÃO SD. ATUAL 

  
    

  

BB PREVID RF IMA-B TP FI 07.442.078/0001-05 4.793.539,92 0,00 4.882.000,00 9.675.539,92 

BB PREVID RF IDKA 2 TP FI 13.322.205/0001-35 16.150.109,65 0,00 3.000.000,00 19.150.109,65 

BB PREVID RF IRF-M TP FI 07.111.384/0001-69 10.199.470,33 0,00 21.810.000,00 32.009.470,33 

BB PREVID RF IRF-M 1 TP FI 11.328.882/0001-35 39.370.324,31 31.900.000,00 0,00 7.470.324,31 

BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI 03.543.447/0001-03 11.905.417,13 0,00 10.208.000,00 22.113.417,13 

BB PREVID RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49 26.774.995,12 8.000.000,00 0,00 18.774.995,12 

  
    

  

Total 
 

109.193.856,46 39.900.000,00 39.900.000,00 109.193.856,46 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 00078-3 
  

    
  

FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ SD. INICIAL RESGATE APLICAÇÃO SD. ATUAL 

  
    

  

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93 6.301.511,69 0,00 2.617.000,00 8.918.511,69 
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF 
LP 11.060.913/0001-10 9.068.536,17 0,00 7.791.000,00 16.859.536,17 

FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00 15.655.253,74 0,00 11.692.000,00 27.347.253,74 
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF 
LP 10.740.670/0001-06 21.195.267,34 17.100.000,00 0,00 4.095.267,34 

CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 12.235.201,80 5.000.000,00 0,00 7.235.201,80 

Total 
 

64.455.770,74 22.100.000,00 22.100.000,00 64.455.770,74 

            
 

  

Item 3 da pauta: - Recursos novos; O Comitê ratifica posicionamentos anteriores, quanto aos 

recursos novos, onde os mesmo, inicialmente devem ser destinados aos fundos atrelados ao 

índice DI, e assim, servir de fluxo de caixa frente aos compromissos do RPPS e/ou aguardar 

decisão deste Comitê por melhores oportunidades de mercado. O Comitê delibera que os 

valores recebidos de contribuições em atraso relativos ao plano previdenciário deverá seguir 

para o fundo DI do Banco Santander para pagamentos futuros de folha. Nada mais havendo a 

ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


