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Ata da 73ª 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 2018, 
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 Sr. Lupércio Narciso Vieira, 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 junho/2018 e acumulado do ano; 2) Recursos novos reserva 
administrativa. 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: As tensões comerciais causadas pelos EUA continuam, principalmente com a 
China. Em maio as encomendas das indústrias subiram 0,4% em relação a abril. O destaque foi 
a criação de 213 mil postos de trabalho em junho, que superou a expectativa de 195 mil vagas. 
No entanto, a taxa de desemprego subiu de 3,8% (maio) para 4% (junho). EUROPA: Na Zona do 
Euro, em maio as vendas no varejo decepcionaram e ficaram estáveis em relação a abril. Em 
junho a atividade industrial melhorou com o PMI composto subindo de 54,1 pontos em maio 
para 54,9 pontos. BRASIL: Maio foi marcado pela greve dos caminhoneiros, que paralisou o 
país por 10 dias, as consequências dessa paralisação chegaram com a divulgação dos 
indicadores que medem a economia. A produção industrial em maio teve queda de 10,9%, só o 
setor automobilístico caiu quase 30%. Em junho o IPCA teve alta de 1,26%, a maior para o mês 
desde 1995, no acumulado do ano atinge 2,60% e em 12 meses 4,39%. Item 1 da pauta: - 
Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de junho/2018; o Sr. Presidente, 
com base nos relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, apresentou 
os seguintes números: Para o  mês de junho/2018  meta  atuarial 1,75%,  rentabilidade (-
)0,16%, resultado inferior a meta em 1,92 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 
5,59%, rentabilidade de 1,58%, resultado inferior a meta em 4,00 pontos. O mês de junho, na 
renda fixa, a performance dos índices IMA-B e IRF-M foram respectivamente (-)0,76% e 0,09%, 
no geral, um resultado ruim para carteira de investimentos do INPREV. Na renda variável 
o Índice Bovespa no mês de maio caiu (-)5,20% aos 72.762 pontos. Franqueada a palavra aos 
membros do Comitê, estes manifestaram receosos com os resultados negativos dos últimos 
meses, que comprometeu o trabalho do ano todo. Ratifica que até o mês de abril/2018 a 
carteira de investimentos do INPREV apresentava resultado superior a meta em 1,44 pontos e 
o resultado de maio e junho derrubaram a rentabilidade do ano para (-)4,00 pontos abaixo da 
meta. Ressaltam que, o cenário desastroso do 3º bimestre 2018, que comprometeu o trabalho 
do ano, foi geral, tanto nos índices da renda fixa quanto nos índices da renda variável, não 
tendo nenhum ativo imune a essa volatilidade ocorrida. O Comitê entende que as decisões 
tomadas e o posicionamento da carteira foram acertados, uma carteira bem distribuída entre 
os diversos índices de renda fixa e renda variável, não podendo interferir em questões políticas 
e fiscais e por consequência prever a intensidade da volatilidade do mercado. O Comitê, em 
2018, sempre levou em consideração em suas decisões o fato de ser ano eleitoral, propício a 
alta volatilidade, e por isso, buscou posicionar a carteira em diferentes índices como forma de 
proteção, porém a intensidade dessa volatilidade, agravada pela greve dos caminhoneiros, foi 
maior que toda expectativa do mercado. O Comitê analisando o momento de baixa da bolsa de 
valores brasileira, na última reunião, deliberou por elevar o percentual em renda variável e 
aproveitar a oportunidade de comprar bolsa em patamar baixo, isso porque considera que os 
fundamentos das empresas não foram atingidos e a volatilidade do período ocorre por força 
política e eleitoral. Item 2 da pauta: - Recursos novos reserva administrativa; o Sr. Presidente 
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informou aos presentes a aprovação pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração de 
ampliação da reserva administrativa no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). A 
efetivação do aporte ocorreu em 04/07/2018, com recursos novos relativos a contribuição 
previdenciária da competência junho/2018 que entrou no inicio do mês corrente, os valores 
foram transferidos da conta corrente BB nº 93.000-8 para a conta específica da Reserva 
Administrativa (96.500-6) e aplicados no fundo BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI. Diante as 
informações o Comitê de Investimentos ratifica a aplicação financeira dos novos recursos. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por 
todos assinada. 


