
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
 

Ata da 59ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 17 dias do mês de maio de 2017, às 
9h30, 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, Sr Lupércio Narciso Vieira e o Sr. Demétrio Lopes Tomaz, realizou-se a 59ª reunião 
ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Análise do desempenho 
das aplicações financeiras no mês de abril/2017 e acumulado do ano; 2) Perfil 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 e uma 
breve projeção para 2017, onde se percebe: EUA: Em abril, ao fim dos primeiros 100 dias de 
governo, o presidente Donald Trump anunciou as diretrizes da reforma tributária que enviará ao 
Congresso. Em linhas gerais a proposta contemplará redução de imposto para empresas de 35% 
para 15% e reduzirá o número de faixas de tributação às famílias de sete para três, com diminuição 
da alíquota máxima dos atuais 39,6% para 35%. Ata do FOMC destacou que caso a economia 
evolua como esperado, uma redução no balanço de ativos da instituição pode ocorrer no final de 
2017. Porém, pontos importantes sobre o tema ainda precisam ser amadurecidos. O Fed mostrou 
desconforto com a evolução dos preços de alguns ativos, que parecem desconectados da economia 
real. EUROPA: Na Zona do Euro, os eventos não econômicos como a antecipação das eleições 
gerais no Reino Unido de 2020 para 08 de junho deste ano e a eleição presidencial na França 
estiveram no foco em abril. Na França, houve vitória de Emmanuel Macron. Em relação à atividade, 
os dados divulgados foram condizentes com aceleração do ritmo de crescimento da economia. 
Todos tiveram alta importante. ÁSIA: Na China, o destaque do mês foi o PIB do 1T17. A economia 
cresceu 6,9%a.a., acima da estimativa mediana do mercado que era de 6,8%a.a. O bom 
desempenho tanto da demanda externa como interna impulsionaram o resultado. Já a inflação 
variou em direções opostas. No Varejo houve aceleração em março (de 0,8% para 0,9%, A/A), no 
entanto, o número veio abaixo da mediana. No sentido contrário, o Índice de Preços no Atacado 
desacelerou após cinco meses seguidos de alta. BRASIL: O BCB decidiu de forma unânime reduzir a 
taxa básica de juros de 12,25% para 11,25%, o que representou intensificação moderada do ritmo 
de corte de juros. A decisão veio em linha com as expectativas de mercado. A Inflação atingiu 
4,08% em 12 meses, menor valor em 10 anos e abaixo da meta do BC, perdendo força de março 
para abril, passando de 0,25% para 0,14%, a menor taxa para o mês desde o início do Plano Real. Já 
o Índice Bovespa terminou o mês de abril com 65.403 pontos, após atingir 62.826 pontos em 13 de 
abril, menor pontuação desde 11 de janeiro de 2017 (quando fechou com 62.446 pontos), levando 
a uma valorização de 8,59% no ano, 21,32% nos últimos 12 meses e de 16,32% em 24 meses.Item 1 
da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de abril/2017; o Sr. 
Presidente, com base nos relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, 
apresentou os seguintes números: Para o mês de abril/2017 meta atuarial 0,56%, rentabilidade 
0,49%, resultado inferior a meta em 0,07 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 2,99%, 
rentabilidade de 5,40%, resultado superior à meta em 2,41 pontos. O mês de abril, na renda fixa, os 
IMAs de longo prazo encerraram o mês apresentando certa instabilidade, devido as incertezas no 
cenário político e econômico do pais. Na ponta curta, os índices se mantiveram mais estáveis e com 
resultados positivos. Na renda variável o Índice Bovespa terminou o mês de abril com leve alta de 
0,65% aos 65.403 pontos, após atingir 62.826 pontos em 13 de abril, menor pontuação desde 11 de 
janeiro de 2017 (quando fechou com 62.446 pontos), levando a uma valorização de 8,59% no ano, 
21,32% nos últimos 12 meses e de 16,32% em 24 meses. No aguardo da reforma previdenciária, 
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eleições da França e medidas de corte de gastos nos Estados Unidos, investidores reduziram 
estratégias de longo prazo. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, estes manifestaram que 
mesmo fincando abaixo da meta atuarial no mês de abril/2017 o fato não foi desastroso porque a 
diferença foi relativamente pequena, o que não preocupa quando se analisa os resultados no 
acumulado do ano. O Comitê continua satisfeito com os resultados alcançados, o que comprova as 
escolhas efetivadas. O Comitê manifesta ainda que com a aceleração no corte da taxa SELIC, a 
tendência é fechar o ano na casa de um dígito, próximo a 8%, fato que levará, principalmente para 
2018, os RPPS a buscarem por produtos de maior volatilidade para se alcançarem a meta atuarial 
estabelecida. Nesse caso, a renda variável poderá vir a ser a principal opção. Item 2 da pauta: - 
Perfil da carteira de investimentos; Em relação a Renda Fixa o Comitê entende que as alterações 
pertinentes foram realizada no 1º Trimestre de 2017, as quais contribuem ativamente para os bons 
resultados, até então, alcançados. Acompanhar o mercado diariamente é obrigação, portanto, 
nenhum ajuste caso necessário, está descartado. O Comitê entendendo taxa SELIC na casa de um 
dígito, próximo a 8%, até o fim de 2017, fato que dificultará a obtenção da meta atuarial em 2018 
na renda fixa, e, com isso, levará os RPPS a produtos de maior volatilidade. O Comitê busca se 
antecipar e comprar cotas de fundos de renda variável com possibilidade de ganhos consideráveis, 
e não deixar para entrar no momento em que a bolsa já tenha se valorizado, resolve a unanimidade 
elevar posição em renda variável de forma gradativa. Para tanto, o Comitê elege o FI BTG PACTUAL 
ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
DE AÇÕES, do Gestor BTG Pactual Asset Management S/A, já credenciando, para receber parte dos 
recursos. O Comitê identificou no ITÁU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA 
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, do Gestor Itaú Unibanco S/A, também credenciado, 
tipo de estratégia diferenciada que conta com a proteção do capital investido, e entendendo 
oportuno, também o elege para receber recursos destinados à renda variável. Como origem dos 
recursos a serem aplicados, fica definido o FI BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 
FIC RENDA FIXA. O Comitê delibera ainda que os valores creditados na conta corrente do Banco 
Bradesco referente a  pagamento de juros semestrais (amortização de cotas), do FI Bradesco 
Institucional FI  Renda Fixa B Vértice 2019, devem ser aplicados no FI BRADESCO INSTITUCIONAL 
FICFI RF IMA-B 5. O Comitê manifesta que os fundos foram analisados também pela Consultoria de 
Investimentos contratada. As movimentações deliberadas são: 
 
 
 
 
 

Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Abril/2017 

      BANCO BRADESCO S/A - C/C 82.744-4 

  
    

  

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

BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B TP 10.986.880/0001-70 3.243.464,64 2.000.000,00 0,00 1.243.464,64 

BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5  20.216.216/0001-04 12.203.718,37 0,00 63.345,60 12.267.063,97 

Total 
 

15.447.183,01 2.000.000,00 63.345,60 13.510.528,61 
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BANCO BTG PACTUAL S/A - C/C 305948 

  
    

  

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

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC AÇÕES 11.977.794/0001-64 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  
    

  

Total 
 

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

            

      
      BANCO ITAÚ - C/C 01688-1 

  
    

  

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

ITÁU INST. CAPITAL PROTEGIDO IB. MULT. FI 26.470.464/0001-55 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  
    

  

Total 
 

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

            

      

      
TOTAL GERAL   15.447.183,01 2.000.000,00 2.063.345,60 15.510.528,61 

 
O Comitê de Investimentos ratifica que valores relativos ao COMPREV apropriados ao Plano 

Financeiro, conforme Processo Administrativo nº 174/2016, deverão ser aplicados no FI BB PREVID 

RF IRM-F TP FI até nova deliberação. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata 

que lida e achada conforme vai por todos assinada. 

 
 


