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Ata da 80ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2019, 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 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 

janeiro/2019; 2) Recursos destinados a cobertura de despesas com folha e 3) Calendário de reuniões 

2019. 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 mês de 

janeiro se mostrou bastante favorável no âmbito dos mercados globais. Nos Estados Unidos a agenda 

macro do mês foi majoritariamente positiva, fato que colaborou para afastar os temores de uma 

desaceleração abrupta da economia internacional e de uma provável recessão nos EUA. O avanço 

nas negociações entre EUA e China no fim de janeiro fortaleceu ainda mais o ambiente positivo. Por 

outro lado, a paralisação parcial do governo federal (shutdown), inspira preocupação pela 

possibilidade de prejudicar os dados de atividade. EUROPA: Segundo dados divulgados em 31 de 

janeiro 2019, a economia da zona do Euro se manteve em seu menor ritmo de crescimento em 

quatro anos nos últimos três meses de 2018. O Produto Interno Bruto da zona do Euro cresceu 0,02% 

no último trimestre em relação ao trimestre anterior e 1,2% na comparação com o mesmo período 

do ano anterior. CHINA: Sinaliza mais estímulos conforme desaceleração econômica se aprofunda. O 

Governo Chinês informa que alcançou suas metas econômicas em 2018 e busca um forte início no 

primeiro trimestre para a economia com objetivo de atingir as metas de 2019. BRASIL: No ambiente 

doméstico, o aumento da probabilidade nas chances de aprovação da Reforma da Previdência e a 

perspectiva de implantação de uma agenda econômica mais liberal por parte do Governo, causou 

impacto positivo no mercado. Por outro lado, os riscos políticos se mantiveram presentes, 

principalmente pela ausência de um maior detalhamento da proposta de reforma que será 

encaminhada ao Congresso. O IBOVESPA encerrou janeiro com alta de 10,82% aos 97.393 pontos. O 

IPCA subiu 0,32% em janeiro, nos 12 meses, o IPCA acumula alta de 3,78%. Item 1 da pauta: - Análise 

do desempenho das aplicações financeiras no mês de janeiro/2019; o Sr. Presidente, com base nos 

relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, apresentou os seguintes 

números: Para o  mês de janeiro/2019  meta  atuarial 0,83%,  rentabilidade 3,10%, resultado superior 

a meta em 2,27 pontos. O mês de janeiro, na renda fixa, a performance dos principais  índices que 

compõem a carteira de investimentos do INPREV, IMA-B e IRF-M, foram respectivamente 4,37% e 
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1,39%. Na renda variável, o Índice Bovespa no mês de janeiro teve forte variação positiva de 10,82% 

aos 97.393 pontos. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, estes se mostraram muito 

satisfeitos com o resultado alcançado em janeiro 2019 que superou a meta atuarial. O resultado 

superior a meta de 2,27 pontos será muito útil ao longo do ano, pois representa uma reserva 

considerável que nos garantira em momentos de maior volatilidade. A rentabilidade alcançada em 

janeiro 2019 de 3,10% representa em moeda a quantia de R$ 10.172.837,91. O Patrimônio 

administrado no mercado de capitais encerrou janeiro 2019 no valor de R$ 341.341.066,81. O Comitê 

permanece atento ao mercado de capitais, para que, se necessário, em momento oportuno, 

promover a realocação da carteira. Item 2 da pauta: - Recursos destinados a cobertura de despesas 

com folha; A folha de pagamentos dos inativos, pensionistas e servidores ativos do RPPS, por força 

de contrato, são quitadas pelo Banco Santander. Analisando o fluxo de pagamento do 1º 

semestre/2019, o Comitê de Investimentos ratifica a aplicação financeira no valor de R$ 1.400.000,00 

dia 04/02/2019 e R$ 274.390,89 dia 06/02/2019, referente a recursos novos relativos a contribuições 

previdenciárias do plano previdenciário da competência 01/2019, que ora foram creditadas no Banco 

do Brasil Ag. 0032-9 conta corrente nº 93.000-8 e posteriormente transferidas ao Banco Santander 

Ag. 3344 conta corrente 45000001-2 para aplicação no fundo Santander FICFI IMA-B 5 TP RF. O 

Comitê delibera ainda a destinação de mais R$ 3.500.000,00 que deverão ser resgatados do Banco do 

Brasil conta corrente nº 92.000-2 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FICFI e destinados ao 

Santander conta corrente nº 45000001-2 fundo FICFI IMA-B 5 TP RF. Item 3 da pauta: - Calendário de 

reuniões 2019; Com objetivo de maior transparência nas ações o Sr. Presidente propõe as seguintes 

data para reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos: 

Calendário 2019 - Reunião Comitê de Investimentos 

   Mês Reunião Comitê 

Janeiro 21/01/2019 segunda-feira 

Fevereiro 14/02/2019 quinta-feira 

Março 15/03/2019 sexta-feira 

Abril 16/04/2019 terça-feira 

Maio 16/05/2019 quinta-feira 

Junho 13/06/2019 quinta-feira 

Julho 16/07/2019 terça-feira 

Agosto 14/08/2019 quarta-feira 

Setembro 13/09/2019 sexta-feira 

Outubro 17/10/2019 quinta-feira 

Novembro 14/11/2019 quinta-feira 

Dezembro 13/12/2019 sexta-feira 
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As reuniões serão realizadas na sala de reuniões do INPREV, todas as 14h. O Comitê delibera 

favorável ao calendário acima proposto. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata 

que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


