
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
 

Ata da 58ª 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 2017, 
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, realizou-se a 58ª reunião 
ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Análise do 
desempenho das aplicações financeiras no mês de março/2017 e 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 e uma 
breve projeção para 2017, onde se percebe: EUA: No mês de março, destaca-se a expectativa 
na politica fiscal e ações de política monetária do Fed. O mercado esperava avanço no 
programa econômico de Trump, mas, o que vimos foi a derrota sofrida pelo governo na 
aprovação da reforma do programa de saúde. No entanto surge-se a dúvida sobre a 
capacidade política do governo em dar andamento à sua agenda econômica. Ainda neste mês 
de março, o FOMC elevou a taxa de juros em 0,25 p.p. para o intervalo entre 0,75% e 1,00%, 
decisão já esperada pelo mercado e já vinha sendo indicada por meio de discursos de 
membros do Fed. EUROPA: O foco no mês de março ficou para os eventos não econômicos, 
eleições na Holanda, que teve como resultado a vitória do partido do primeiro ministro Mark 
Rutte, a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa pelo Reino Unido, que com isso formaliza o 
processo de saída do país da União Europeia. O BCE decidiu em manter inalterados os atuais 
parâmetros de política monetária, mas, em entrevista, o presidente da instituição, se mostrou 
otimista com os recentes progressos da economia e afirmou que o BCE não possui mais o 
mesmo senso de urgência em adotar novos estímulos. ÁSIA: Destaca-se a inflação chinesa, do 
qual, no atacado se manteve em trajetória ascendente. O índice de preço ao produtor saltou 
de 6,9% em janeiro para 7,8%a.a. em fevereiro em razão da valorização das commodities, da 
desvalorização da taxa de câmbio e das políticas de estímulos implementadas pelo governo 
desde o final de 2015. BRASIL: Uma das principais agências de gerenciamento de risco e 
ratting, a Moody’s elevou sua perspectiva do rating soberano para estável em função da 
trajetória descendente da inflação possibilitando o corte do juro básico, da melhora da 
perspectiva de ajuste fiscal e dos sinais de que o crescimento está retornando. Já a inflação 
oficial do mês de março teve o menor resultado do 1º trimestre desde o início do plano real e 
para o mês de março, é o menor resultado desde 2012, o índice ficou em 0,25%, menor que 
em fevereiro do qual avançou 0,33%. Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações 
financeiras no mês de março/2017 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 março/2017 meta atuarial 0,76%, rentabilidade 1,20%, resultado 
superior a meta em 0,44 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 2,42%, rentabilidade 
de 4,89%, resultado superior à meta em 2,47 pontos. Franqueada a palavra aos membros do 
Comitê, estes manifestaram satisfeitos com os resultados alcançados, fato que comprova que 
as deliberações do Comitê de Investimentos do INPREV estão no caminho certo. Nada mais 
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 
assinada. 

 


