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Ata da 77ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 26 dias do mês de novembro 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. Demétrio Lopes Tomaz, Sr. Eder Jerônimo da Silva, Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo 
Alexandre Praxedes, Sr. Róber Luiz de Oliveira e Sra. Aida Helena Monteiro Petrin 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 outubro/2018 e acumulado do 
ano; 2) Destinação de recursos para folha de pagamentos; 3) Destinação de recursos 
provenientes de pagamentos de dividendos/amortização; 4) Integralização de recursos em FIP; 
5) Direcionamento de recursos novos; 6) Revisão de Alocação. 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 questões comerciais 
permanecem em foco. Se de um lado as tensões comerciais tiveram certo abrandamento com 
relação a México, Canadá e intenção de negociar acordos com Reino Unido, União Europeia e 
Japão, de outro, as relações com a China continuam tensas. Os dados de atividade divulgados 
indicam que o país segue com crescimento robusto. EUROPA: As tensões se elevaram em 
decorrência da indefinição do BREXIT e da delicada situação fiscal na Itália. As sondagens 
indicam crescimento mais fraco que o esperado. No geral, os indicadores de confiança 
pioraram. ÁSIA: Os indicadores na China apresentam sinais de perda de dinamismo no inicio 
do 4º trimestre de 2018. BRASIL: Outubro foi o fim da disputa presidencial com a vitória de Jair 
Bolsonaro. Houve queda da incerteza após a definição do cenário eleitoral, fato que contribuiu 
para melhora no preço dos ativos como um todo. O Real terminou o mês com valorização 
frente ao Dólar, a curva de juros teve importante redução de taxas. Cabe ressaltar que dado o 
cenário externo ainda desafiador, uma piora nas condições internacionais pode limitar o 
movimento observado até agora. No mercado de trabalho a taxa de desemprego recuou de 
12,1% para 11,9%. A inflação desacelerou de 0,48% para 0,45% em outubro. A taxa acumulada 
em 12 meses avançou de 4,53% para 4,56%. O COPOM  manteve a SELIC em 6,50% na reunião 
de outubro.  Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de 
outubro/2018 e acumulado do ano; o Sr. Presidente, com base nos relatórios da consultoria de 
investimentos contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes números: Para o  mês de 
outubro/2018  meta  atuarial 0,96%,  rentabilidade 4,35%, resultado superior a meta em 3,38 
pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 8,97%, rentabilidade de 8,17%, resultado 
inferior à meta em 0,80 pontos.  O mês de outubro, na renda fixa, a performance dos 
principais  índices que compõem a carteira de investimentos do INPREV, IMA-B e IRF-M, foram 
respectivamente 7,14% e 3,59%. Na renda variável, o Índice Bovespa no mês de outubro teve 
forte variação positiva de 10,19% aos 87.420 pontos. Destaque positivo para os índices 
Dividendos (11,44%) e Small Caps (12,59%). Franqueada a palavra aos membros do Comitê, 
estes ressaltaram que os excelentes resultados tanto na renda fixa e principalmente na renda 
variável somente foram possíveis devido ao desfecho das eleições para presidente. Com isso, o 
mercado brasileiro diminuiu a sua aversão a risco. Se mostraram satisfeitos com os resultados 
alcançados no mês de outubro de 2018 que superou em muito a meta atuarial e no resultado 
do ano possibilitou encurtamento considerável de 3,33 pontos da rentabilidade consolidada 
em relação a meta atuarial desse período. O Comitê credita os excelentes resultados do mês a 
exposição de 13,64% do patrimônio do INPREV estar posicionado em renda variável. Com a 
SELIC em 6,50% a.a. será necessário elevar ainda mais esse percentual do patrimônio do RPPS 
em renda variável. Ressalta-se que a cultura de renda variável do INPREV iniciou em 2011, com 
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elevação gradativa nessa posição, que em muitos momentos tem ajudado o Instituto no seu 
objetivo de meta atuarial. O Comitê atento ao cenário econômico, aos posicionamentos de 
alguns analistas de mercado, pretende trabalhar a realocação da carteira pensando no 
encerramento de 2018 e ao mesmo tempo prepara-la para a abertura do próximo ano. Por 
fim, o Comitê se mantem otimista e espera alcançar a meta atuarial de 2018. Item 2 da pauta: 
- Destinação de recursos para folha de pagamentos; o Comitê RATIFICA a destinação de 
recursos da ordem de R$ 3.800.000,00 do Banco do Brasil para o Banco Santander no dia 
13/11/2018, recursos estes que tem como objetivo a quitação de folhas de pagamentos dos 
ativos, inativos e pensionistas. Esta movimentação contou com R$ 1.900.000,00 de recursos 
novos resgatados do FI BB FLUXO da c/c 93.000-8 e R$ 1.900.000,00 resgatados do FI BB IDKA-
2 da c/c 92.000-2, os quais foram destinados ao FI Santander IMA-B 5 onde será remunerado 
até que cumpra seu objetivo. Ressalta-se que periodicamente o Comitê destina recursos ao 
Banco Santander com objetivo de manter caixa para pagamentos de folhas.  Item 3 da pauta: - 
Destinação de recursos provenientes de pagamentos de dividendos/amortização; O Comitê 
RATIFICA a destinação dos recursos da ordem de R$ 275.226,36 provenientes de distribuição 
de dividendos do FIP CAIXA CYRELA, creditados na conta da Caixa Econômica Federal no dia 
31/10/2018 no movimento da noite, para aplicação dia 01/11/2018 no FIC BRASIL GESTÃO 
ESTRATÉGIA RF. RATIFICA ainda a destinação da ordem de R$ 66.362,00 relativo a amortização 
do FI BRADESCO VERTICE 2019, creditados na conta corrente do Bradesco no dia 19/11/2018 
no movimento da noite, para aplicação dia 20/11/2018 no Bradesco Institucional FICFI RF IMA-
B 5. Item 4 da pauta: - Integralização de recursos em FIP; O Comitê RATIFICA o resgate no 
valor de R$ 1.601,08 do FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA para aplicação no FIP CAIXA 
CYRELA, de acordo com a 22º  Notificação para integralização de cotas. Item 5 da pauta: - 
Direcionamento de recursos novos; O Comitê DELIBERA que os recursos novos sejam 
direcionados a fundos que estejam atrelados a um dos seguintes índices de renda fixa: IDKA 2, 
IMA-B 5, IRF-M ou fundos da família ALOCAÇÃO, de acordo com o cenário no momento da 
operação, e assim, servir de fluxo de caixa frente aos compromissos do RPPS e/ou aguardar 
decisão deste Comitê por melhores oportunidades de mercado. Item 6 da pauta: - Revisão de 
Alocação; O Comitê de Investimentos do INPREV, diante as oscilações do mercado, analisa a 
carteira quanto ao encerramento 2018 e simultaneamente preparação para o inicio de 2019. 
Na renda fixa, com o objetivo de se proteger da intensificação da volatilidade por conta de 
uma possível abertura das taxas de juros, a opção é diminuir exposição no índice IRF-M. Ainda 
na renda fixa, planejando o fluxo de desembolso de valores destinados a cobrir as despesas 
com a construção da sede própria do Instituto, com recursos da reserva administrativa, a 
proposta é zerar posição no fundo atrelado ao IMA-B por ter características de maior 
volatilidade. Na renda variável, com a aposta do mercado no fortalecimento do próximo 
Governo, fato que tem relação direta com os resultados da renda variável, a sugestão é 
ampliar posição em fundos descolados do IBOVESPA. O Comitê relata que as discussões são 
baseadas em orientações dos profissionais de mercado e debatidas com a Consultoria de 
Investimentos contratada pelo Instituto. Diante aos motivos expostos, o Comitê DELIBERA a 
unanimidade pela realocação da carteira de investimentos da seguinte forma:  
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Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Novembro/2018 

      BANCO DO BRASIL - C/C 96.500-6 
  

    
  

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

  
    

  

BB PREVID RF IMA-B TP FI 07.442.078/0001-05 1.515.001,18 1.515.001,18 0,00 0,00* 

BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI 03.543.447/0001-03 5.493.212,63 0,00 1.015.001,18 6.508.213,81 

BB PREVID RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49 535.531,44 0,00 500.000,00 1.035.531,44 

  
    

  

Total   7.543.745,25 1.515.001,18 1.515.001,18 7.543.745,25 

      BANCO DO BRASIL - C/C 94.500-5 
  

    
  

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

  
    

  

BB PREVID RF IRF-M TP FI 07.111.384/0001-69 3.253.034,90 3.253.034,90 0,00 0,00 

BB PREVID RF ALOC. ATIVA FICFI 25.078.994/0001-90 0,00 0,00 3.253.034,90 3.253.034,90 

  
    

  

Total   3.253.034,90 3.253.034,90 3.253.034,90 3.253.034,90 

      BANCO DO BRASIL - C/C 92.000-2 
  

    
  

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

  
    

  

BB PREVID RF IRF-M TP FI 07.111.384/0001-69 39.450.869,76 20.000.000,00 0,00 19.450.869,76 

BB PREVID RF IDKA 2 TP FI 13.322.205/0001-35 21.791.050,32 10.000.000,00 0,00 11.791.050,32 

BB PREVID RF ALOC. ATIVA FICFI 25.078.994/0001-90 18.131.789,47 0,00 30.000.000,00 48.131.789,47 

  
    

  

Total   79.373.709,55 30.000.000,00 30.000.000,00 79.373.709,55 

      

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 00078-3 
  

    
  

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

  
    

  

FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00 22.233.669,44 12.000.000,00 0,00 10.233.669,44 

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT. 23.215.097/0001-55 10.466.083,45 0,00 10.000.000,00 20.466.083,45 

  
    

  

Total   32.699.752,89 12.000.000,00 10.000.000,00 30.699.752,89 
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BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C 80.513-5 

  
    

  

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

  
    

  

XP INVESTOR 30 FIC FIA 26.718.169/0001-75 3.423.369,24 0,00 1.000.000,00 4.423.369,24 

  
    

  

Total   3.423.369,24 0,00 1.000.000,00 4.423.369,24 

      
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS 

  
    

  

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

  
    

  

OCCAM FIC FIA 11.628.883/0001-03 3.649.169,00 0,00 1.000.000,00 4.649.169,00 

  
    

  

Total   3.649.169,00 0,00 1.000.000,00 4.649.169,00 

      
Total Geral das Movimentações 129.942.780,83 46.768.036,08 46.768.036,08 129.942.780,83 

 
Nota: 
As operações marcadas com (*), tratam-se de resgate total. 

 As movimentações serão realizadas, oportunamente, nos valor total da operação ou 

parcialmente até que atinja o valor autorizado. 
As movimentações acima deliberadas darão inicio a partir de 03/12/2018. Nada mais havendo 
a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


