
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
 

Ata da 69ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 23 dias do mês de março de 2018, 
às 10h, 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 Olivera, Sr. Demétrio 
Lopes Tomaz e Srª Aida Helena Monteiro Petrim Bruniera, realizou-se a reunião ordinária do 
Comitê de Investimentos do INPREV, com pauta única: Análise do desempenho das aplicações 
financeiras no mês de fevereiro/2018 e acumulado do ano. A reunião foi presidida pelo 
membro nato, Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, que com base nos 
relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes 
números: Para o mês de fevereiro/2018 meta atuarial 0,74%, rentabilidade 0,65%, resultado 
inferior a meta em 0,09 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 1,55%, rentabilidade 
de 2,71%, resultado superior à meta em 1,16 pontos. O mês de fevereiro, na renda fixa, a 
performance dos índices IMA-B e IRF-M foram respectivamente 0,55% e 1,10%, contribuindo 
de forma positiva para o resultado da carteira de investimentos do INPREV. Na renda variável 
o Índice Bovespa no mês de fevereiro subiu 0,52% aos 85.353 pontos. Destaque também para 
os índices Dividendos (-)0,61% e Small Caps (-)0,37%. A baixa rentabilidade positiva do mês se 
deve a decretação de intervenção pela União nas forças de segurança pública do Estado do Rio 
de Janeiro, e, consequentemente, a suspensão da tramitação de todas as PEC’s no Congresso 
Nacional e, em especial, da PEC da Previdência. A divulgação do PIB 2017 e a imposição de 
sobretaxas pelos EUA sobre a importação de aço e alumínio, o que demonstra a política 
protecionista do governo norte americano. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, 
estes manifestaram satisfeitos com os resultados alcançados no primeiro bimestre de 2018. 
Sabem que o desafio para o ano é grande, taxas baixas na renda fixa e renda variável de muita 
volatilidade devido ao cenário político eleitoral, mas mantém-se otimista com relação as 
decisões fundamentadas deste Comitê. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente 
ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


