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Ata da 85ª 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 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 e 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 junho/2019 e acumulado do ano; 2) Reserva Administrativa; 3) 

Credenciamento Gestor/Distribuidor; 4) Credenciamento de Fundo; 5) Destino de Recursos. 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: Em junho, a agenda 

foi mista para atividade e com certa frustração por parte da inflação. As vendas ao varejo subiram 

0,50% em maio. A produção da indústria avançou 0,4%, enquanto que a da manufatura 0,2%. No 

setor imobiliário, os dados foram mistos. A maioria das pesquisas de atividade cederam 

aditivamente. No mercado de trabalho, o relatório de emprego (payroll) de maio apresentou criação 

de 75 mil vagas ante 175 mil esperado, com os salários recuando de 3,2% para 3,1% na variação 

anual e a taxa de desemprego se mantendo em 3,6%. Pelo prisma da inflação, o indicador 

desapontou ao perder tração de 0,3% de abril para 0,01%. O destaque foi o FED, que manteve os 

juros entre 2,25% e 2,5%, mas alterou a expressividade da “paciência” por um discurso de 

monitoramento de quadro econômico e de que agirá caso necessário para sustentar o crescimento. 

EUROPA: Em junho, as pesquisas de atividade apresentaram divergência no desempenho da 

indústria e dos serviços, sendo que o PMI da manufatura passou de 47,7 em maio para 47,8 em 

junho, enquanto que o serviço subui de 52,9 para 53,4. Por sua vez, o Banco Central Europeu (BCE) 

manteve suas taxas de juros negativas, mas alterou a orientação aos mercados ao passar a promessa 

de manutenção das taxas de juros nos níveis atuais de “até o final de 2019” para “até julho de 2020”. 

CHINA: Em junho, ocorreu a retomada das negociações comerciais entre americanos e chineses, com 

anúncio de novas medidas de flexibilização. A produção industrial cresceu 5,0%, o investimento 

diminuiu pelo segundo mês consecutivo, de 6,1% para 5,6%, as vendas no varejo subiram de 7,2% 

para 8,6%. BRASIL: Mais uma vez os dados mostraram fraqueza da atividade com as vendas ao varejo 

de abril em queda de 0,6% ante março. Pelo prisma da inflação, o IPCA-15 de junho saiu de 0,35% 

para 0,06%, com acumulado em 12 meses recuando para 3,84%, ante 4,93%. No prisma das finanças 

públicas, o governo central registrou déficit primário de R$ 14,7bi em maio, pior desempenho para o 

mês desde 2017. Os dados do mercado de trabalho ainda revelam fragilidade: o CAGED apresentou 

criação de 32,1 mil vagas de trabalho em maio, sendo 13,5 mil com ajuste sazonal, com a média 
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móvel de três meses voltando para patamar negativo. Por outro lado, a taxa de desemprego do IBGE 

apontou recuo de 12,5% para 12,3% em maio, e 11,9% com ajuste sazonal. Com referência aos dados 

de confiança da FGV, todas as sondagens exibiram alta, com exceção da indústria. O BCB manteve a 

SELIC em 6,5%  e, sugeriu que a melhora no balanço de riscos abre espaço para a adoção de uma 

moderada carga de estímulos adicionais à frente. Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das 

aplicações financeiras no mês de junho/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 junho/2019  meta  atuarial 0,45%,  rentabilidade 2,61%, resultado superior 

a meta em 2,16 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 5,18%, rentabilidade de 9,68%, 

resultado superior à meta em 4,50 pontos. O mês de junho, 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 3,73%, 1,72% e 2,16%. Na renda variável, o Índice Bovespa no mês de junho 

teve variação positiva de 4,06% aos 100.967 pontos. Destaque para os índices IMOB 15% e Small 

Caps 6,99%. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, estes novamente manifestaram muito 

satisfeitos com o resultado das aplicações financeiras no mês de junho 2019 que superou a meta 

atuarial em 2,16 pontos. O Comitê ressalta que no geral o comportamento do mercado financeiro 

brasileiro em junho foi positivo. Com a Renda Fixa se beneficiando do movimento de fechamento nas 

curvas de juros nominais e reais, fundamenta na aposta da continuidade do ciclo de cortes na SELIC. 

A Renda Variável se beneficiou do andamento no Congresso da Reforma da Previdência em conjunto 

com outras reformas necessárias ao crescimento econômico do país, além de uma agenda de 

desburocratização e privatizações. No geral, o Comitê avalia de forma positiva os resultados 

auferidos no ano, que superam a meta em 4,50 pontos, o que representa uma reserva a garantir 

momentos de maior volatilidade e confirma que as decisões do Comitê estão em linha com o 

mercado financeiro. A rentabilidade alcançada em junho 2019 de 2,61% representa em moeda a 

quantia de R$ 9.248.884,91. O Patrimônio administrado no mercado de capitais encerrou junho 2019 

no valor de R$ 363.575.353,62. Item 2 da pauta: - Reserva Administrativa; A Reserva Administrativa 

tem como objetivo principal a Construção da Sede Própria do INPREV. O Comitê ciente do 

andamento da obra de construção da sede do INPREV, delibera pelo resgate no Banco do Brasil conta 

corrente nº 96.500-6 Reserva Administrativa, de mais R$ 1.000.000,00 do fundo BB PREVID RF IMA-B 

5 LP FICFI, e assim fazer frente as despesas decorrentes da construção. A operação ora deliberada 

será realizada oportunamente, sem definição de data, e poderá ocorrer de forma fracionada. Item 3 

da pauta: - Credenciamento Gestor/Distribuidor; Trata o Processo Administrativo nº 129/2019 sobre 

o credenciamento da instituição financeira, Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., CNPJ 
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10.917.835/0001-64, para atuar na qualidade de GESTOR e DISTRIBUIDOR de fundos de 

investimentos. O Processo administrativo foi devidamente instruído de acordo com as exigências do 

Edital de Credenciamento nº 001/2019 e observado as regulamentações pertinentes, em especial, 

Resolução nº 3922/2010 e suas alterações e a Portaria MPS nº 519 de 2011 e alterações. A instituição 

possui registro/autorização de funcionamento por parte dos órgãos competentes. Quanto as CNDs 

apresentadas, encontram se vigentes, em especial, aquelas de exigência obrigatória, CND Federal e 

FGTS. Foram apresentados as versões mais recente dos questionários ANBIMA. A Vinci Equities 

Gestora de Recursos Ltda não está elencada entre aquelas que são obrigadas pelo Banco Central do 

Brasil a constituírem comitês de auditoria e de risco. Mas tem como Administrador de seus fundos a 

BEM DTVM que pertence ao conglomerado Bradesco, que é parte da lista exaustiva de instituições 

obrigadas a manterem comitês de auditoria e de risco. Portanto, sendo pelo um, Administrador ou 

Gestor, atendendo ao requisito de possuírem em suas estruturas comitês de auditoria e risco, 

especificamente nesse quesito não há qualquer objeção ao credenciamento. A Gestora apresentou a 

versão mais recente do relatório de Rating, realizado pela Fitch Ratings, o qual confirma o Rating de 

Qualidade de Gestão de Investimentos “Forte” e com perspectiva estável. A Gestora apresentou 

ainda o Termo de Análise e Cadastramento do Distribuidor, onde afirma ser distribuidora dos fundos 

VINCI GÁS DIVIDENDOS FIA e VINCI MOSAICO FIA. Quanto a fatos e informações impeditivas, e 

penalidades que desaconselhem o relacionamento com a instituição, até a presente data nada foi 

constatado. O Comitê de Investimentos de posse do Processo Administrativo nº 129/2019, conferiu a 

documentação, esclareceu dúvidas e aprovou a unanimidade o Credenciamento da Instituição ora 

em análise. Item 4 da pauta: - Credenciamento de fundo de investimento; Trata-se do 

credenciamento de fundo de investimento, Vinci Mosaico FIA, CNPJ 28.470.587/0001-11. O relatório 

tem como base as exigências do Edital de Credenciamento nº 001/2019 e observado as 

regulamentações pertinentes, em especial, Resolução nº 3922/2010 e suas alterações e a Portaria 

MPS nº 519 de 2011 e alterações. O fundo é destinado a investidores em geral, teve início em 

14/11/2017, classificado pela ANBIMA como Ações Livre, tem patrimônio líquido de 

aproximadamente R$ 350.000.000,00 e 263 cotistas. É gerido pela Vinci Equities Gestora de Recursos 

e administrado por BEM DTVM, ambos credenciados junto ao INPREV. Está enquadrado na Resolução 

CMN nº 3.922/10, no Artigo 8º, inciso II, alínea “a”. Foram apresentadas as versões recentes do 

questionário ANBIMA relativo ao fundo, regulamento e lâmina. Acrescenta-se do site da CVM as 

Demonstrações Contábeis de 31/12/2019, o formulário de informações complementares e a lâmina, 

relativos ao fundo de investimento. O fundo foi submetido à análise da consultoria de investimentos 

contratada pelo INPREV, a qual gerou relatório contendo informações importantes a tomada de 
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decisão, e ao final com base nos itens analisado, o considera apto aos interesses do RPPS. Ressalta-se 

que em 03/07/2019, membros do Comitê de Investimentos estiveram presentes na sede da Vinci em 

São Paulo, oportunidade em que conheceram a instituição, tiveram contato pessoal com o Gestor e 

demais profissionais, e puderam conhecer melhor a estratégia do fundo. O Comitê de Investimentos 

tomou conhecimento dos documentos e análise do fundo, conferiu, esclareceu dúvidas e aprovou a 

unanimidade o Credenciamento do Fundo Vinci Mosaico FIA, CNPJ 28.470.587/0001-11. Item 5 da 

pauta: - Destino de Recursos; O Comitê de Investimentos delibera favorável que o valor resgatado do 

fundo FIC FIA VALORES SMALL CAP RPPS tenha como destino o fundo Vinci Mosaico FIA, CNPJ 

28.470.587/0001-11. Ambos os fundos pertencem ao mesmo Gestor. O Comitê entendeu 

interessante a estratégia, long only, do Vinci Mosaico FIA e resolveu por incluí-lo na carteira. Nada 

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

assinada. 


