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Ata da 83ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 17 dias do mês de maio 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. 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 abril/2019 e acumulado do ano; 2) Recursos provenientes de 

encerramento de fundo; 3) Realocação da carteira de investimentos em renda fixa; 4) Realocação da 

carteira de investimentos em renda variável. 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 mês de abril mostrou-se satisfatório em 

termos globais. Os dados de atividade dos Estados Unidos apresentaram forte alta do PIB, que 

cresceu 3,2% anualizado. O PIB, juntamente com outros indicadores de atividade, ajudaram a reduzir 

as preocupações quanto a uma possível desaceleração mais forte da economia americana que 

pudesse levar a economia a uma recessão. A China apresenta dados mais positivos de crescimento 

da economia, fato extremamente relevante, pois poderá impactar de forma positiva outras 

economias. Dessa forma, a perspectiva de cenário mais provável é de uma estabilização do 

crescimento global, interrompendo a trajetória de desaceleração. Por outro lado, os indicadores de 

inflação das principais economias continuam baixos, o que corrobora com os bancos centrais para 

que mantenham as taxas de juros baixas no mundo por um período mais longo. Cenário Doméstico: 

A reforma da previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 48 votos 

a favor e 18 contrários. Apesar de o placar ter sido expressivo, a vitória foi atribuída à articulação de 

Rodrigo Maia. Percebe-se que há necessidade por parte do Governo de maior coordenação e 

protagonismo para formar uma base e impedir maior desidratação do texto nas próximas etapas do 

processo. A reforma passa a tramitar na Comissão Especial na Câmara, o presidente da Comissão 

sinalizou que o objetivo é ter o texto votado até o final de junho, o que o deixaria pronto para ser 

votado no plenário antes do recesso de julho. O principal destaque na economia é o fraco ritmo de 

recuperação, que continua decepcionando. As projeções de crescimento do mercado para 2019 e 

2020 sofreram significativa redução ao longo do mês, passando de 2% para 1,6% e de 2,75% para 

2,5%, respectivamente. O IPCA de abril foi 0,57% e acumulado em 12 meses 4,94%. O COPOM 

manteve a taxa de juros SELIC em 6,50% a.a. 
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Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de abril/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 abril/2019  meta  atuarial 

1,06%,  rentabilidade 1,09%, resultado superior a meta em 0,03 pontos. Acumulado do ano com 

meta atuarial de 4,04%, rentabilidade de 4,88%, resultado superior à meta em 0,84 pontos. O mês de 

abril, na renda fixa, a performance dos principais  índices que compõem a carteira de investimentos 

do INPREV, IMA-B, IMA-B5 e IRF-M, foram respectivamente 1,51%, 1,11% e 0,61%. Na renda variável, 

o Índice Bovespa no mês de abril teve variação positiva de 0,98% aos 96.353 pontos. Destaque para 

os índices Dividendos 3,09% e Small Caps 1,66%. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, 

estes manifestaram satisfeitos com o resultado das aplicações financeiras no mês de abril 2019 que 

superou a meta atuarial em 0,03 pontos. O Comitê ressalta que o comportamento do mercado 

financeiro brasileiro foi positivo no mês de abril. No geral, o Comitê avalia de forma positiva os 

resultados auferidos no ano, que superam a meta em 0,84 pontos, o que representa uma reserva a 

garantir momentos de maior volatilidade. A rentabilidade alcançada em abril 2019 de 1,09% 

representa em moeda a quantia de R$ 3.703.822,84. O Patrimônio administrado no mercado de 

capitais encerrou abril 2019 no valor de R$ 348.300.908,27. Item 2 da pauta: - Recursos provenientes 

de encerramento de fundo; considerando o encerramento do BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B 

VÉRTICE 2019 (CNPJ 21.347.528/0001-01) e consequentemente resgate total com crédito em conta 

corrente no valor de R$ 2.470.108,20. O Comitê subsidiado pela Política de Investimentos 2019 do 

INPREV decide por elevar posição em renda variável, por acreditar na qualidade dos fundamentos 

que geram resultados nas empresas, independente da volatilidade momentânea que ao contrário 

geram oportunidades, e define por aportar R$ 1.000.000,00 no FI OCCAM FIC FIA (CNPJ 

11.628.883/0001-03) e R$ 1.470.108,20 no BRADESCO FI AÇÕES SELECTION (CNPJ 03.660.879/0001-

96). Item 3 da pauta: - Realocação da carteira de investimentos em renda fixa; O Comitê analisando a 

carteira de investimentos do INPREV, considerando o atual patamar da taxa SELIC 6,5% a.a., atento 

ao trâmite da reforma da previdência, delibera de forma conservadora, favorável à elevação de 

posição em papéis atrelados ao índice IMA-B. Entende que o percentual aplicado nesse tipo de papel 

está relativamente baixo e em um possível cenário de aprovação da reforma da previdência, ocorrerá 

fechamento de taxas, estes papéis, por sua vez, possuem prêmios melhores por estarem no 

médio/longo prazo. Dessa forma, delibera pela seguinte movimentação: 
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Movimentação Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Maio/2019 

      
      

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

  
    

  

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

  
    

  

ITÁU INST ALOC DINAM II RF FICFI 25.306.703/0001-73 9.277.467,57 5.000.000,00 0,00 4.277.467,57 

ITÁU RF IMA-B ATIVO FIC FI 05.073.656/0001-58 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

  
    

  

Total   9.277.467,57 5.000.000,00 5.000.000,00 9.277.467,57 

      

      Nota: As movimentações serão realizadas oportunamente nos valores total da operação ou 

parcialmente até que atinja o valor autorizado. 
Item 4 da pauta: - Realocação da carteira de investimentos em renda variável; o Comitê de 

Investimentos analisando os fundos de renda variável, considerando o desempenho abaixo do que 

tem entregado a concorrência, para esse tipo de ativos (SMALL CAP). Considerando ainda que o 

fundo se apresenta positivo no ano. Resolve deliberar pelo resgate total do FIC FI AÇÕES CAIXA 

VALOR SMALL CAP RPPS (CNPJ 14.507.699/0001-95) e pelo fato do resgate ocorrer em D+45, 

manifestará pela alocação, que deverá ocorrer em renda variável, em momento futuro. Nada mais 

havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


