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Ata da 61ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 17 dias do mês de julho de 2017, 
às 14h30, 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. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sr. Róber Luiz de Oliveira, Sr. Demétrio 
Lopes Tomaz e Srª Aida Helena Monteiro Petrim Bruniera, realizou-se a 61ª reunião ordinária 
do Comitê de Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Substituição de membro 
titular do Comitê de Investimentos; 2) Análise do desempenho das aplicações financeiras no 
mês de junho/2017 e acumulado do ano; 3) Perfil da Carteira de investimentos; 4) Autorização 
movimentações eventuais. 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 junho, o cenário político americano continuou com incertezas, o tão 
aguardado depoimento do chefe de investigações do FBI, James Comey não trouxe fatos novos 
e relevantes que caracterizassem as ordens dadas por Donald Trump como obstrução de 
justiça. Porém, o episódio teve repercussão negativa para sua imagem entre opositores e a 
opinião pública, criando entraves para o avanço do plano fiscal. Nesse contexto, o governo 
decidiu adiar a votação da reforma do sistema de saúde no Senado por falta de votos. Com o 
cenário político um pouco de lado, os indicadores econômicos divulgados referente à 
atividade, em junho decepcionaram, refletindo em parte a frustração com o plano de expansão 
fiscal de Trump. A produção industrial desacelerou e ficou abaixo do previsto. EUROPA: Já o 
mês de junho europeu, veio com boas notícias referente à recuperação econômica do bloco, 
que da sinais consistentes e disseminados. A política expansionista e a redução do risco político 
na região tem sido essencial para a consolidação do processo. Em Sintra, o presidente da 
instituição, Mario Draghi, afirmou que à medida que a economia se recupera, o BCE deve 
ajustar o instrumento de política para que esta não se torne ainda mais expansionista. ÁSIA: A 
China caminha para a estabilização econômica, dando sinais tanto na produção industrial 
quanto no varejo, avançando em maio no mesmo ritmo do mês anterior. No Japão, o cenário 
não é muito diferente, o destaque fica para o avanço das exportações, produção industrial e 
sinais de elevação do investimento. A inflação mantém estável com pouco avanço e ainda 
muito distante do objetivo. BRASIL: Em junho, o cenário político brasileiro seguiu conturbado, 
com muitas incertezas frente ao futuro do presidente da república e votações de reformas 
importantes para o avanço do país. Em relação ao cenário econômico, o BCB ajustou o tom do 
discurso, deixando em aberto a possibilidade de manter o ritmo de corte da Selic em 100 bps, 
atualmente a taxa Selic esta em 10,25%a.a. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), índice de inflação oficial do país, fechou o mês de junho com resultado negativo 
(deflação) de 0,23%, o primeiro registrado em 11 anos. Com isso, o primeiro semestre do ano 
fechou em 1,18%, bem menos do que os 4,42% registrados no mesmo período do ano 
passado. Considerando os primeiros semestres, é o resultado mais baixo da série histórica. Em 
relação aos últimos 12 meses, o índice acumulado foi para 3%, abaixo dos 3,6% relativos aos 12 
meses imediatamente anteriores. Item 1 da pauta: - Substituição de membro titular do Comitê 
de Investimentos; com a saída definitiva, em 30/06/2017, do quadro de servidores públicos do 
município de Varginha, do Sr. Eder Jerônimo da Silva, membro titular do Comitê de 
Investimentos, CPA-10, o Presidente do Comitê de Investimentos, indica o membro 
suplemente do Comitê, titular do Conselho de Administração, Sr. Demétrio Lopes Tomaz, CPA-
10, a assumir a titularidade no Comitê. Com relação às reuniões deste Comitê, nada muda, 
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visto que na prática membros titulares e suplentes têm atuação ativa. Os membros do Comitê 
manifestaram de acordo com a decisão e oportunamente registraram agradecimentos ao Sr. 
Eder Jerônimo da Silva, Contador, pelos serviços prestados a Prefeitura e ao INPREV, e, 
principalmente a parceria junto a este Comitê, que com seus conhecimentos sobre política e 
economia, pôde contribuir de forma muito atuante nas decisões de investimentos do INPREV. 
Item 2 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de junho/2017; o 
Sr. Presidente, com base nos relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo 
INPREV, apresentou os seguintes números: Para o  mês de junho/2017  meta  atuarial 0,26%,  
rentabilidade 0,90%, resultado superior a meta em 0,64 pontos. Acumulado do ano com meta 
atuarial de 4,11%, rentabilidade de 5,96%, resultado superior à meta em 1,85 pontos. O mês 
de junho, na renda fixa, tanto a curva prefixada quanto a curva de NTN-B apresentaram 
movimento de queda nos vencimentos mais curtos. Na curva prefixada os motivos da queda 
estão associados à expectativa de queda da taxa SELIC e a perspectiva positiva do cenário de 
inflação. Também pode ser considerado um ajuste devido à forte alta observada no mês de 
maio. Na curva de NTN-B os motivos foram o cenário político associado à dificuldade no 
avanço das medidas e reformas fiscais. A perspectiva para julho é um movimento de redução 
da inflação implícita nos vértices curtos de NTN-B. Nos vértices intermediários e longos, devido 
às incertezas políticas, fiscais e eleitorais, o prêmio pode se manter elevado. As taxas de juros 
longas traz viés de alta, devido ao ambiente político incerto. Na renda variável o Índice 
Bovespa terminou o mês de maio com leve alta de 0,30% aos 62.900 pontos. Nesse contexto a 
manutenção das incertezas do lado político contribuiu para a redução do apetite ao risco dos 
investidores por ativos brasileiros. A perspectiva no curto prazo, e que a bolsa deve manter-se 
sem uma tendência definida, sendo essencial a redução das incertezas nas questões políticas 
para definição de uma direção. Item 3 da pauta: - Perfil da carteira de investimentos; O Comitê 
entendendo o momento de incertezas, resolve manter as posições atuais da carteira de 
investimentos do INPREV até que se tenha mais clareza quanto aos rumos da economia 
doméstica. Item 4 da pauta: - Autorização movimentações eventuais; o Comitê ratifica 
aplicação financeira no FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP, no valor de R$ 76.011,77, recurso com 
origem na amortização de cotas do CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS. Ratifica 
resgate total do FI ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC, no valor de R$ 405,25, relativo a rendimento 
dos recursos destinados ao fundo Capital Protegido que de forma transitória gerou 
rendimentos no FI SOBERANO, e aplicação no mesmo valor no FI ITAÚ INSTITUCIONAL 
ALOCAÇÃO DINAMICA II. Ratifica ainda que os recursos novos, nas contas movimentos, 
mantidas no Banco do Brasil, serão destinados aos fundos DI, até novas definições. Nada mais 
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 
assinada. 
 

 


