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Ata da 87ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 16 dias do mês de setembro 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 agosto/2019 e acumulado do ano; 2) 

Credenciamento de Fundo de Investimento; 3) Realocação da Carteira. 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: Mercado Internacional: O mês de agosto foi marcado 

pela elevação das tensões comerciais entre os EUA e a China, com repercussões no clima dos 

mercados globais. O receio é que a economia global em desaceleração, essa nova elevação de tarifas 

impactará ainda mais a indústria e comércio mundial, aumentando o risco de uma recessão. Nessa 

circunstância, os bancos centrais, de forma geral, seguem sinalizando novos afrouxamentos 

monetários nos próximos meses. Nas principais economias, o FED deverá cortar novamente os juros 

e o Banco Central Europeu implementará um novo pacote de estímulos, ambos previstos para 

setembro. Adicionalmente, o resultado das eleições primárias da Argentina, surpreendeu a todos. O 

receio do mercado é de um retorno a políticas econômicas populistas que deteriorem ainda mais a já 

fragilizada situação econômica do país. O resultado provocou imediatamente uma forte 

desvalorização do peso argentino, pressionando a dívida e forçando o governo a não só tornar a 

escalonar parte desta, como também a impor controles de capital. Mercado Doméstico: O PIB no 

segundo trimestre do ano surpreendeu positivamente, apresentou uma atividade ligeiramente acima 

das expectativas do mercado, indicando que a esperada retomada da atividade pode ter ganhado 

tração. A inflação, IPCA de agosto em 0,11%, continua em patamares baixos, o que para o momento, 

significa um comportamento benigno. Nesse contexto, com a significativa desvalorização cambial do 

último mês e venda de dólares no mercado à vista pelo BACEN, espera-se que, o COPOM em sua 

próxima reunião, continue o processo de afrouxamento monetário, mantendo o ritmo de corte da 

SELEC em 50 pontos. As pautas do governo, como reformas previdenciária, tributária, privatizações, 

entre outras, continuam tramitando em suas respectivas instâncias, com perspectivas de aprovação. 

Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de agosto/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 agosto/2019  meta  

atuarial 0,62%,  rentabilidade 0,21%, resultado inferior a meta em 0,41 pontos. Acumulado do ano 
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com meta atuarial de 6,60%, rentabilidade de 11,45%, resultado superior à meta em 4,86 pontos. O 

mês de agosto, 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 0,40%, 0,05% e 0,26%. Na 

renda variável, o Índice Bovespa no mês de agosto teve variação negativa de 0,67% aos 101.135 

pontos. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, estes se mostram serenos com o resultado 

das aplicações financeiras no mês de agosto 2019, que veio inferior a meta atuarial em 0,41 pontos. 

A Renda Fixa foi prejudicada pelo movimento de abertura das curvas domésticas, alguns indicadores 

de maior duration entregando resultados negativos. A Renda Variável também não andou bem no 

mês, os últimos 4 dias de agosto foi fundamental para que o Ibovespa devolvesse boa parte das 

perdas acumuladas no período, e assim, registrando melhor desempenho em relação as principais 

bolsas globais.  O alívio no final do mês veio por conta do discurso mais suave dos Presidentes dos 

EUA e China, avanço da Reforma da Previdência, Tributária e surpresa com o PIB brasileiro acima das 

expectativas do mercado. No geral, o Comitê avalia de forma muito positiva os resultados auferidos 

no ano, que superam a meta em 4,86 pontos, o que representa uma reserva a garantir momentos de 

maior volatilidade, como o mês de agosto, e ratifica as decisões do Comitê em linha com o mercado 

financeiro. A rentabilidade alcançada em agosto 2019 de 0,21% representa em moeda a quantia de 

R$ 895.424,22. O Patrimônio administrado no mercado de capitais encerrou agosto 2019 no valor de 

R$ 368.593.021,29. Item 2 da pauta: - Credenciamento de Fundo de Investimento; Trata-se do 

credenciamento de fundo de investimento, BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA, CNPJ 

29.258.294/0001-38. 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 RPPS ou EFPC, teve 

início em 29/01/2018, classificado pela ANBIMA como Ações Valor, tem patrimônio líquido de 

aproximadamente R$ 300.000.000,00 e 148 cotistas. É gerido e administrado por BB Gestão de 

Recursos DTVM S.A, credenciado 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 31/12/2018, 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 decisão, e ao final 

com base nos itens analisado, o considera apto aos interesses do RPPS. O Comitê de Investimentos 

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

unanimidade o Credenciamento do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA, CNPJ 
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29.258.294/0001-38. Item 3 da pauta: - Realocação da Carteira; Considerando que, com a taxa SELIC 

no menor patamar histórico (6% a.a.), aliando a perspectiva de aprovação da reforma da previdência, 

o reflexo ocorrerá na melhora da economia real. Por outro lado, esse cenário torna difícil atingir a 

meta atuarial alocando apenas em produtos de renda fixa, principalmente se forem de curto prazo. 

Cabe aos Gestores de RPPS uma visão macro, na busca por investimentos, em segmentos diversos, 

que oportunizará melhores resultados. Por isso, fundamentado na Política de Investimentos 2019, na 

busca pela meta atuarial nos próximos anos, na diversificação de papéis, o Comitê de Investimentos 

com objetivo de obter melhores resultados nos próximos exercícios delibera favorável a realocação 

da carteira da seguinte forma: 

Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Agosto/2019 

      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 21.763.955,80 3.500.000,00 0,00 18.263.955,80 

BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA 29.258.294/0001-38 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

  
    

  

Total   21.763.955,80 3.500.000,00 2.000.000,00 20.263.955,80 

      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 13.672.313,87 13.672.313,87 0,00 0,00 

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93 13.514.645,78 0,00 4.661.000,00 18.175.645,78 

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT. 23.215.097/0001-55 23.858.278,41 0,00 9.011.313,87 32.869.592,28 

  
    

  

Total   51.045.238,06 13.672.313,87 13.672.313,87 51.045.238,06 

      
BANCO BRADESCO - C/C 82.744-4 

  
    

  

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

  
    

  

BRADESCO INST FICFI RF IMA-B TP 10.986.880/0001-70 1.661.116,28 1.661.116,28 0,00 0,00 

BRADESCO FIA SELECTION 03.660.879/0001-96 2.680.745,67 0,00 1.661.116,28 4.341.861,95 

  
    

  

Total   4.341.861,95 1.661.116,28 1.661.116,28 4.341.861,95 
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GESTOR VINCI EQUITIES 

  
    

  

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

  
    

  

VINCI MOSAICO FIA 28.470.587/0001-11 1.434.486,52 0,00 1.500.000,00 2.934.486,52 

  
    

  

Total   1.434.486,52 0,00 1.500.000,00 2.934.486,52 

      
Total Geral das Movimentações 78.585.542,33 18.833.430,15 18.833.430,15 78.585.542,33 

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

parcialmente até que atinja o valor autorizado. O saldo inicial refere-se a 31/08/2019. 

A aplicação destinada ao fundo VINCI MOSAICO FIA tem como origem o Banco do Brasil,  

Ag. 0032-9, conta corrente n. 92.000-2. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 

assinada. 


