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Ata da 62ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 18 dias do mês de agosto 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. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sr. Demétrio Lopes Tomaz e Srª Aida 
Helena Monteiro Petrim Bruniera, realizou-se a 62ª reunião ordinária do Comitê de 
Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Análise do desempenho das aplicações 
financeiras no mês de julho/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: O Governo Donald Trump sofreu no 
mês de julho duas derrotas significativas. A primeira derrota no Senado foi referente à 
aprovação da reforma do sistema de saúde, que incluíram desde alteração na proposta original 
até o adiamento de votação para evitar o fracasso, como não se bastasse, ainda tiveram três 
senadores republicanos que votaram contra. A segunda derrota se deu com a aprovação pelo 
Congresso de novas sansões econômicas contra a Rússia, devido ao suposto envolvimento dos 
russos na eleição americana. As derrocadas contribuíram para aumentar a descrença do 
mercado na capacidade do governo de conseguir avançar sua agenda econômica no 
Congresso. EUROPA: Na reunião do dia 20 de julho, o BCE não apresentou mudanças 
significativas para a economia da Zona do Euro. Destaca-se os recentes dados de inflação, que 
vieram menores que o esperado, e, a queda do preço de energia. Diante desses dados o BCE 
decidiu manter inalterados os atuais parâmetros da política monetária. Mario Draghi, disse 
que a economia está se estabilizando, porém, no momento, defendeu a necessidade da 
politica acomodatícia atual até que a inflação mostre sinais claros de aceleração. ÁSIA: A 
economia do Japão vem passando por um momento de estagnação, e para piorar a situação, 
passa por um momento de expectativa de guerra, onde a qualquer momento pode ser atacado 
pela Coreia do Norte. Já a China, surpreendeu positivamente com o PIB do 2T17, ao avançar 
6,9%a.a. A principal razão se deu pelo vetor de alta do consumo das famílias e setor externo. 
BRASIL: Em julho, a instabilidade política ficou por conta da votação na Câmara dos 
Deputados, do processo que investiga suposta atuação do presidente Temer em corrupção 
passiva. Os deputados votaram pelo arquivamento do processo. A inflação atingiu 0,24% em 
julho e ficou abaixo do piso da meta em 12 meses, no acumulado em 12 meses, o índice ficou 
abaixo do piso da meta da inflação pela primeira vez desde março de 2007 e no patamar mais 
baixo desde 1999. Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no 
mês de julho/2017; o Sr. Presidente, com base nos relatórios da consultoria de investimentos 
contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes números: Para o  mês de julho/2017  meta  
atuarial 0,73%,  rentabilidade 2,77%, resultado superior a meta em 2,04 pontos. Acumulado do 
ano com meta atuarial de 4,89%, rentabilidade de 8,75%, resultado superior à meta em 3,86 
pontos. O mês de julho, na renda fixa, a performance dos índices IMA-B e IRF-M foram 
respectivamente 4% e 2,31%, contribuindo positivamente para o resultado da carteira de 
investimentos do INPREV. Na renda variável o Índice Bovespa performou muito bem, fechando 
o mês de julho com alta de 4,80% aos 65.920 pontos. Destaque também para os índices 
Dividendos (4,82%) e Small Caps (8,15%). A melhora significativa nas rentabilidades dos 
diversos ativos financeiros se deu pelo combinado da menor aversão a risco nos mercados no 
mês de julho e a meta atuarial (IPCA+6%) baixa, possibilitada por uma inflação serena nos 
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últimos meses. 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. O Comitê manifesta ainda que com a 
aceleração no corte da taxa SELIC, a tendência é fechar o ano abaixo de 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 se apresenta como 
principal opção. O Comitê ressalva que o país vive uma crise política, que por consequência 
gera volatilidade, a carteira de investimentos está bem distribuída em papéis menos voláteis, 
mas se ocorrer o aprofundamento da crise política, esta pode comprometer os resultados até 
aqui alcançados. Item 2 da pauta: - Perfil da carteira de investimentos; O Comitê analisando 
questões de fluxo de caixa para pagamento de folha dos ativos, inativos e pensionistas, 
estratégias de investimentos discutidas em reuniões anteriores, delibera por remanejar 
valores de acordo com a tabela abaixo:  

Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Agosto/2017 

      BANCO DO BRASIL - C/C 92.000-2 

  
    

  

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

BB PREVID RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49 7.258.208,02 3.500.000,00 0,00 3.758.208,02 

BB PREVID RF IMA-B TP FI 07.442.078/0001-05 30.118.361,93 0,00 1.000.000,00 31.118.361,93 

BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI 03.543.447/0001-03 21.278.246,42 0,00 2.500.000,00 23.778.246,42 

Total 
 

58.654.816,37 3.500.000,00 3.500.000,00 58.654.816,37 

            

      BANCO SANTANDER - C/C 45000001-2 
  

    
  

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

SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF 13.455.117/0001-01 10.058.184,48 2.500.000,00 0,00 7.558.184,48 

SANTANDER FICFI CORPOR.REF. DI 03.069.104/0001-40 575.110,98 0,00 2.500.000,00 3.075.110,98 

Total 
 

10.633.295,46 2.500.000,00 2.500.000,00 10.633.295,46 

            

      BANCO ITAÚ - C/C 01688-1 

  
    

  

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

ITÁU FOF RPI AÇ. IBOV. ATIVO FICFI 08.817.414/0001-10 6.028.899,11 1.000.000,00 0,00 5.028.899,11 

ITÁU INSTIT. PHOENIX FI AÇÕES 23.731.629/0001-07 692.720,56 0,00 1.000.000,00 1.692.720,56 

Total 
 

6.721.619,67 1.000.000,00 1.000.000,00 6.721.619,67 

            

      
TOTAL GERAL   76.009.731,50 7.000.000,00 7.000.000,00 76.009.731,50 

Nota: Posição inicial dos investimentos em 16/08/2017. 
   Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por 

todos assinada. 


