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Ata da 63ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 15 dias do mês de setembro 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. 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 63ª reunião ordinária do Comitê de 
Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Análise do desempenho das aplicações 
financeiras no mês de agosto/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 mês de agosto trouxe algumas boas 
notícias para a economia americana. Dados referente a geração de novos postos de trabalho 
registrou 156 mil novas vagas preenchidas, número abaixo do esperado pelos analistas e 
abaixo do mês antecedente, que registrou 179 mil novas vagas. Com essa sequência de 
números positivos de criação de novas vagas mensalmente, verifica-se que a economia norte-
americana tem se mostrado sólida, porém não o bastante para pressionar a inflação ou os 
salários. Quanto ao presidente Donald Trump, continua seu mandato de forma instável e fraco 
politicamente, uma vez que, ainda não possui apoio maciço no senado. E pra piorar a situação, 
o risco de guerra com a Coreia do Norte é cada vez mais iminente. EUROPA: A cada dia que se 
passa, fica mais iminente que o BCE europeu diminuirá seus estímulos monetários, o tão 
conhecido programa de compra de títulos. Dados da inflação ao consumidor (CPI), avançou em 
agosto 1,5% em comparação anual, aproximando-se do centro da meta de 2%a.a. O 
desemprego no bloco, por sua vez, manteve-se em 9,1% em julho, a menor taxa desde 
fevereiro de 2009 e 0,9 pontos abaixo do observado em julho de 2016. Portanto, diante desses 
dados positivos, acredita-se que o BCE, reavaliará em breve o programa de relaxamento 
quantitativo (QE), com redução no volume de compras mensais de títulos. ÁSIA: Na China, 
dados referente manufatura e serviços indicam uma possível desaceleração do PIB Chinês 
nesse trimestre, uma vez que os mesmos apresentaram um pequeno recuo em comparação à 
julho. No entanto essa desaceleração já era esperada, pois tendo em vista as medidas 
restritivas implementadas por Pequim nos últimos trimestres, mesmo assim o PIB Chinês deve 
ficar em torno de 6,7%, ainda acima da meta oficial de 6,5%. BRASIL: O mês de agosto trouxe 
alguns bons dados para a economia brasileira, destaca-se a atividade econômica que finalizou 
o segundo trimestre surpreendendo os analistas com um crescimento de 0,2% acima do 
esperado em comparação ao trimestre anterior. Os setores que mais destacaram-se foram: 
serviços, comércio, imobiliárias e o consumo das famílias os quais ajudaram a impulsionar o 
PIB deste trimestre.  Outro destaque é o mercado de trabalho, segundo dados do IBGE, o 
desemprego no Brasil atingiu 12,8% da população ativa, ficando abaixo do esperado do 
mercado, 13%. Quanto a inflação, o IPCA de agosto avançou 0,19% em relação a julho. No 
acumulado do ano, a prévia da inflação oficial está em 1,62%, menor taxa para o período 
desde o Plano Real. Em 12 meses, o índice soma 2,46%, abaixo dos 12 meses imediatamente 
anteriores (2,71%). Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no 
mês de agosto/2017; o Sr. Presidente, com base nos relatórios da consultoria de investimentos 
contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes números: Para o  mês de agosto/2017  meta  
atuarial 0,72%,  rentabilidade 1,61%, resultado superior a meta em 0,89 pontos. Acumulado do 
ano com meta atuarial de 5,65%, rentabilidade de 10,39%, resultado superior à meta em 4,74 
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pontos. O mês de agosto, na renda fixa, a performance dos índices IMA-B e IRF-M foram 
respectivamente 1,34% e 1,06%, contribuindo positivamente para o resultado da carteira de 
investimentos do INPREV. Na renda variável o Índice Bovespa performou muito bem, fechando 
o mês de agosto com alta de 7,46% aos 70.835 pontos. Destaque também para os índices 
Dividendos (6,96%) e Small Caps (8,55%). A melhora significativa nas rentabilidades dos 
diversos ativos financeiros estão fundamentada na menor aversão a risco nos mercados no 
mês de agosto e a meta atuarial (IPCA+6%) 0,72% relativamente baixa, possibilitada por uma 
inflação serena nos últimos meses. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, estes mais 
uma vez, manifestaram satisfeitos com os resultados alcançados, fato que comprova que as 
deliberações do Comitê de Investimentos do INPREV estão em linha com o mercado 
financeiro. O Comitê de Investimentos, pensando no ano de 2018 e sucessivos, onde a 
tendência da taxa SELIC será algo em torno de 7%, manifesta preocupação com relação a quais 
produtos propiciarão o alcance da meta atuarial, fato que atualmente não se vislumbra. O 
Comitê ratifica observação de reuniões anteriores, de 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 pensando em 2018, começa movimento de elevação do percentual 
em renda variável, que deverá acontecer de forma gradual, propiciando a formação de preço 
médio. Diante disso, delibera pelo RESGATE TOTAL dos fundos atrelados ao índice IRF-M1, BB 
PREVID RF IRF-M 1 TP FI e FI CAIXA BRASIL IRF-M 1TP RF LP, e posterior APLICAÇÃO no BTG 
PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA, por demonstrar boa performance ao longo do 
tempo e por já fazer parte da carteira do INPREV, porém com percentual relativamente baixo. 
A movimentação ora delibera, não necessariamente deverá ser realizada em uma única vez, 
podendo ser fatiada em períodos distintos, com o intuito de se buscar preço médio. Nada mais 
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 
assinada. 


