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Ata da 81ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 21 dias do mês de março 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 e Sr. Róber Luiz de 

Oliveira. 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 fevereiro/2019 e acumulado 

do ano; 2) Recursos 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: Cenário Internacional: O ponto principal é a preocupação do mercado 

com a desaceleração da economia mundial, agravado com o anuncio da China que sua meta de 

crescimento será ainda menor. A incerteza é quanto à proporção dessa desaceleração e se pode se 

tornar uma recessão, fato que tem sido monitorado e por enquanto uma recessão generalizada está 

fora do radar. Cenário Doméstico: O desempenho do PIB em 2018 foi de 1,1% em comparação com 

2017, sinaliza que a retomada da atividade vai demandar medidas de longo prazo como reformas 

estruturais e estímulos monetários adicionais de curto prazo. A fraca atividade econômica brasileira 

atual, recentemente foi pressionada com os efeitos do desastre de Brumadinho bem como a decisão 

de fechamento de algumas plantas automobilísticas. O projeto inicial da reforma da previdência foi 

enviado ao Congresso e encontra-se parado até que o Executivo envie o projeto da reforma do 

sistema de proteção social dos militares. O projeto enviado é mais robusto que o esperado, com 

idade mínima elevada, período de transição mais curto, peso maior para o setor público, efetiva 

mudança no sistema de alíquotas e muito espaço para negociação com o Congresso, como por 

exemplo: mudanças sugeridas no benefício de prestação continuada e aposentadoria rural. O IPCA 

de fevereiro/19 de 0,43%, veio acima do esperado pelo mercado (0,34%). O mercado projeta que 

devido aos dados de inflação e crescimento do PIB o Banco Central deverá manter a taxa SELIC até o 

fim de 2019. Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de 

fevereiro/2019 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 

fevereiro/2019  meta  atuarial 0,90%,  rentabilidade 0,22%, resultado inferior a meta em 0,67 pontos. 

Acumulado do ano com meta atuarial de 1,73%, rentabilidade de 3,30%, resultado superior à meta 

em 1,57 pontos. O mês de fevereiro, na renda fixa, a performance dos principais  índices que 

compõem a carteira de investimentos do INPREV, IMA-B e IRF-M, foram respectivamente 0,55% e 

0,29%. Na renda variável, o Índice Bovespa no mês de fevereiro teve variação negativa de 1,86% aos 
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95.584 pontos. Destaque para os índices Dividendos (-)2,03 e Small Caps (-)1,82. Franqueada a 

palavra aos membros do Comitê, estes receberam com naturalidade o resultado das aplicações 

financeiras no mês de fevereiro 2019 que foi inferior a meta atuarial. O Comitê entende que o 

resultado negativo do mês de fevereiro foi ajuste de mercado em relação aos altos ganhos do mês de 

janeiro. Mas, por outro lado, segue monitorando o mercado. O resultado das aplicações em fevereiro 

realça o cenário de volatilidade pela qual o mercado financeiro está passando, principalmente, em 

razão das informações de reforma da previdência e da realização de lucros após a forte alta no mês 

de janeiro/2019. No geral, o Comitê avalia de forma muito positiva os resultados auferidos no ano, 

que foram superior a meta de 1,57 pontos, o que representa uma reserva considerável a garantir 

momentos de maior volatilidade. A rentabilidade alcançada em fevereiro 2019 de 0,22% representa 

em moeda a quantia de R$ 911.213,30. O Patrimônio administrado no mercado de capitais encerrou 

fevereiro 2019 no valor de R$ 342.762.539,36. Item 2 da pauta: - Recursos Reserva Administrativa; A 

Reserva Administrativa é formada com sobras dos recursos da taxa de administração anual. A 

formação da Reserva Administrativa do INPREV iniciou no ano de 2009, e conta com aportes dos 

anos seguintes até 2018. A Reserva Administrativa conta com deliberação da Diretoria Executiva e 

Conselho de Administração, desde o primeiro aporte em 2009, e tem como objetivo principal a 

Construção da Sede Própria do INPREV. O Comitê ciente do início das obras de construção da sede do 

INPREV, delibera aplicação para o Banco do Brasil conta corrente nº 96.500-6 Reserva Administrativa, 

de mais R$ 700.000,00 no fundo BB PREVID PERFIL FIC FI, pelo motivo deste fundo ser D+0 para 

resgate e assim fazer frente as despesas decorrentes da construção. Para isso, o resgate deverá 

ocorrer da mesma conta corrente fundo BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI. A operação ora deliberada 

será realizada oportunamente, sem definição de data, e poderá ocorrer de forma fracionada. O 

Comitê passara a monitorar o fluxo de caixa no fundo BB PREVID PERFIL FIC FI e oportunamente 

manifestará por mais aportes. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e 

achada conforme vai por todos assinada. 


