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Ata da 70ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 20 dias do mês de abril 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. Róber Luiz de Oliveira, Sr. Demétrio 
Lopes Tomaz e Srª Aida Helena Monteiro Petrim Bruniera, realizou-se a reunião ordinária do 
Comitê de Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Análise do desempenho das 
aplicações financeiras no mês de março/2018 e acumulado do ano; 2) Carteira de 
Investimentos. A reunião foi presidida pelo membro nato, Chefe do Serviço Financeiro, Sr. 
Paulo Alexandre Praxedes, que iniciou com um breve relato do quadro econômico, onde se 
percebe: EUA: O Presidente Trump, elevou a tarifa de importação em 25% sobre o aço e em 
10% para o alumínio, prejudicando principalmente a China. Posteriormente o Governo deu 
sequencia em sua política protecionista ao anunciar tarifas que totalizará até US$ 60 bilhões 
sobre importações chinesas. Com isso, os mercados reagiram negativamente em março. O 
FOMIC elevou a taxa básica de juros em 0,25 p.p. para o intervalo entre 1,50% e 1,75%. É 
esperado a inda mais três altas de juros em 2018. Quanto aos dados de atividade houve 
melhora em relação ao mês anterior. O resultado do PIB do 4T17 veio acima da mediana das 
projeções do mercado 2,9%. A Produção industrial avançou 1,1% em fevereiro. O varejo 
declinou -0,01%. O mercado imobiliário registrou alta de 3% ante (-)3,1% em janeiro. A inflação 
desacelerou de 0,5% para 0,2% em fevereiro. EUROPA: Na leitura anual o PIB 2017 avançou 
2,7%. Com relação aos dados mensais, no geral os indicadores arrefeceram em comparação 
com o mês anterior. A confiança na economia teve queda, mas ainda sim,  permanece em nível 
elevado. O varejo registrou queda. O indicador de inflação permanece distante da meta. O BCE 
avalia que o aumento do protecionismo pode configurar um risco para o crescimento e para a 
inflação.  ÁSIA: Na China, o parlamento alterou a constituição e acaba com o limite de dois 
mandatos presidenciais. O principal objetivo é a transição de um modelo de crescimento 
menor, mas sustentável no longo prazo. Quanto aos indicadores de atividade, os dados foram 
positivos em fevereiro. As vendas no varejo aumentaram. A produção industrial acelerou. As 
medidas protecionistas implementadas pelos EUA, poderá se tornar um risco não desprezível 
para o crescimento. BRASIL: Em março o COPOM reduziu a taxa SELIC de 6,75% para 6,50%, o 
menor nível histórico, e sinalizou a intenção de estender o ciclo de corte de juros até maio. No 
varejo, as vendas cresceram 0,9% em janeiro. A taxa de desemprego com ajuste sazonais caiu 
de 12,5% para 12,4%, mantendo a tendência de recuperação gradual. O IPCA de março de 
2018 veio abaixo das projeções 0,09%. Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das 
aplicações financeiras no mês de março/2018; o Sr. Presidente, com base nos relatórios da 
consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes números: Para 
o  mês de março/2018  meta  atuarial 0,58%,  rentabilidade 1,18%, resultado superior a meta 
em 0,61 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 2,13%, rentabilidade de 3,92%, 
resultado superior à meta em 1,79 pontos. O mês de março, na renda fixa, a performance dos 
índices IMA-B e IRF-M foram respectivamente 0,94% e 1,32%, contribuindo positivamente 
para o resultado da carteira de investimentos do INPREV. Na renda variável o Índice Bovespa 
no mês de março subiu 0,01% aos 85.366 pontos. Destaque também para os índices 
Dividendos 1,05% e Small Caps 0,07%. Em suma, o resultado positiva do mês se deve a 
rentabilidade dos principais índices de renda fixa combinado com uma baixa taxa de inflação 
para o período. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, estes manifestaram satisfeitos 
com os resultados alcançados no 1º Trimestre 2018. Ressaltam que, apesar de toda a crise 
política, que, por conseguinte gera volatilidade, o Comitê de Investimentos do INPREV esteve 
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atento ao dinamismo do mercado financeiro e posicionou bem a carteira de investimentos 
deste RPPS. Item 2 da pauta: - Carteira de Investimentos; o Comitê avaliando a performance 
de alguns fundos de investimentos que compõe a carteira do INPREV, entendendo possuir na 
carteira outros fundos com melhor desempenho e oportuno promover a readequação quanto 
aos índices e subíndices, delibera a unanimidade pelas movimentações abaixo relacionadas: 
 
 

Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Março/2018 

 BANCO DO BRASIL - C/C 92.000-2 
  

    
  

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

  
    

  

BB PREVID RF IDKA 2 TP FI 13.322.205/0001-35 31.859.748,70 14.000.000,00 0,00 17.859.748,70 

BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI 25.078.994/0001-90 10.414.277,99 0,00 7.000.000,00 17.414.277,99 

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI 08.973.942/0001-68 4.084.663,72 3.000.000,00 0,00 1.084.663,72 

BB PREVID AÇ. ALOCAÇÃO FIC FI 18.270.783/0001-99 2.901.944,73 0,00 500.000,00 3.401.944,73 

BB PREVID AÇ. GOVERNANÇA FI 10.418.335/0001-88 5.343.980,26 
 

500.000,00 5.843.980,26 

  
    

  

Total 
 

54.604.615,40 17.000.000,00 8.000.000,00 45.604.615,40 

            

      BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - C/C 01688-1 

  
    

  

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

  
    

  

ITÁU INSTIT. PHOENIX FI AÇÕES 23.731.629/0001-07 4.718.283,32 0,00 1.000.000,00 5.718.283,32 

  
    

  

Total 
 

4.718.283,32 0,00 1.000.000,00 5.718.283,32 

            

      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 4.847.394,18 0,00 1.000.000,00 5.847.394,18 

  
    

  

Total 
 

4.847.394,18 0,00 1.000.000,00 5.847.394,18 
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BANCO SANTANDER - C/C 45000001-2 

  
    

  

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

  
    

  

SANTANDER FICFI IMA-B 5 TP RF 13.455.117/0001-01 3.168.296,80 0,00 7.000.000,00 10.168.296,80 

  
    

  

Total 
 

3.168.296,80 0,00 7.000.000,00 10.168.296,80 

            

      
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 00078-3 

  
    

  

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

  
    

  

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF 23.215.097/0001-55 5.755.400,39 0,00 4.389.941,33 10.145.341,72 

CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 4.389.941,33 4.389.941,33 0,00 0,00 

  
    

  

Total 
 

10.145.341,72 4.389.941,33 4.389.941,33 10.145.341,72 

            

      

      
Total Geral das Movimentações 77.483.931,42 21.389.941,33 21.389.941,33 77.483.931,42 

 
O Comitê esclarece que a movimentação em renda variável decorre de realocação por melhor 
desempenho. Os recursos ora direcionados ao Banco Santander decorre principalmente pela 
necessidade de pagamento de folha de inativos, pensionistas e servidores ativos que por força 
contratual, devem ser pagos por intermédio desta instituição. Os recursos mantidos no CAIXA 
FI BRASIL REF DI LP, sempre teve como objetivo atender as chamadas de capital do FI EM 
PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA. Como as chamadas de capital tem se realizado com pouca 
frequência e valores relativamente baixo, e, principalmente, pelo fato dos papéis atrelados a 
DI, em momentos de juros baixo, não cumprirem a meta atuarial estabelecida, o Comitê 
decidiu realocar estes recursos no FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF por conta da boa 
rentabilidade proporcionada por este fundo. O Comitê ratifica resgate ocorrido em 
03/04/2018 no valor de R$ 57.645,73 do FI SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI e 
aplicação no FI SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF por motivos de 
desenquadramento do FI SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI. O Comitê ratifica 
aplicação ocorrida em 06/04/2018 no valor de R$ 1.647.000,00, no Banco do Brasil S/A, C/C 
92.000-2, no BB PREVID RF PERFIL FICFI (CNPJ 13.077.418/0001-49), relativo a recursos novos 
oriundos das contribuições previdenciárias relativa à competência março/2018. Embora, 
fundos DIs, com a taxa SELIC em 6,50% a.a., não apresentem mais desempenho compatíveis 
com a meta atuarial, a operação foi realizada com o objetivo de fluxo de caixa para eventual 
necessidade instantânea já que é também um fundo D Zero. Nada mais havendo a ser tratado, 
lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


