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Ata da 88ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 21 dias do mês de outubro 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 Rober Luiz de 

Oliveira e Sr Lupercio 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 

setembro/2019 e acumulado do ano; 2) Reserva Administrativa; 3) Credenciamento de Fundo de 

Investimento; 4) Realocação da Carteira; 5) Integralização de cotas no FIP CAIXA CYRELA. 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 humor do mercado com 

a retomada das negociações comerciais junto à China, foi ofuscado por conta da abertura do 

processo de impeachment contra o Presidente Trump. Dados divulgados confirmaram a expansão do 

PIB do 2T19 em 2%, o mercado de trabalho de agosto apresentou criação de 130 mil novos empregos 

e manteve a taxa de desemprego estável em 3,7%. O FOMIC anunciou corte de 0,25 p.p. na taxa 

básica de juros para o intervalo de 1,75%  a 2%. EUROPA: Indicadores de atividade, com destaque ao 

PIB da Alemanha, sinalizam desaceleração na região da Zona do Euro. Nesse cenário de 

desaceleração o BCE reduziu em 0,10 p.p. a taxa de juros aplicada sobre depósitos para -0,50%. No 

Reino Unido as negociações acerca do BREXIT permanecem no radar. Na Espanha, serão convocadas 

novas eleições que ocorrerão em novembro. Na Itália, houve definição do quadro político, com a 

coalizão de governo, que o deixou mais alinhado à União Europeia. CHINA: A economia segue em 

desaceleração, refletindo a escalada das tensões comerciais com os EUA. O crescimento da produção 

industrial vem mostrando as menores taxas já registradas em décadas. Dessa forma, mesmo que haja 

entendimento entre EUA e China sobre as questões comerciais, não haverá alívio significativo para 

atividade da China no curto prazo. BRASIL: Com o cenário externo incerto, os dados divulgados em 

setembro continuam mostrando que a atividade segue em um quadro de recuperação lenta. A 

Indústria recuou pelo terceiro mês consecutivo. O varejo, ajudado pela baixa inflação e bom 

andamento do crédito, registrou variação positiva. O relatório da Reforma da Previdência foi 

aprovado, com algumas alterações no texto, na CCJ do Senado, fato que provocou nova votação para 

início de outubro. A chamada PEC paralela, que estende aos Estados e Municípios as novas regras 

previdenciárias, está em tramitação no Senado. A taxa de desemprego ficou estável em 11,8% no 

trimestre fechado em julho e o CAGED informou a geração de 121 mil novas vagas de emprego 

formal em agosto. O IPCA de setembro veio abaixo da expectativa do mercado, registrou deflação de 
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-0,04%. O COPOM manteve o ritmo de corte de 0,50 p.p. da SELIC, levando a taxa básica de juros ao 

patamar de 5,50% a.a.. O COPOM sinalizou ainda que na reunião de outubro, deverá ocorrer um 

novo corte de juros de igual magnitude. Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações 

financeiras no mês de setembro/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 setembro/2019  meta  atuarial 0,45%,  rentabilidade 1,73%, resultado superior a meta em 

1,28 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 7,07%, rentabilidade de 13,45%, resultado 

superior à meta em 6,38 pontos. O mês de setembro, 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 2,86%, 1,74% e 1,44%. Na renda variável, o Índice Bovespa no mês de setembro 

teve variação positiva de 3,57% aos 104.745 pontos. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, 

estes se mostram animados com o resultado das aplicações financeiras no mês de setembro 2019, 

que veio superior a meta atuarial em 1,28 pontos. A Renda Fixa foi beneficiada pelo movimento de 

fechamento das curvas domésticas de juros, alguns indicadores de menor duration entregando seus 

melhores resultados mensais de 2019. A Renda Variável também teve ótima performance no mês, 

dado a redução das tensões comerciais entre EUA e China, bancos centrais adotando discurso mais 

conservador, corte de juros nos EUA, aliado a expectativa de aprovação da reforma previdenciária 

pelo Senado, corte da SELIC e indicadores apontando gradual recuperação econômica. No geral, o 

Comitê avalia de forma muito positiva os resultados auferidos ao longo do ano, que superam a meta 

em 6,38 pontos, o que representa uma reserva a garantir momentos de maior volatilidade, e ratifica 

as decisões do Comitê em linha com o mercado financeiro. A rentabilidade alcançada em setembro 

2019 de 1,73% representa em moeda a quantia de R$ 6.376.174,16. O Patrimônio administrado no 

mercado de capitais encerrou setembro 2019 no valor de R$ 375.395.495,86. Item 2 da pauta: - 

Reserva Administrativa; Considerando o andamento da obra da sede do INPREV, o Comitê de 

Investimentos delibera favorável que as despesas relacionadas a obra sejam pagas por meio da C/C 

BB 96.500-6, com recursos resgatados tanto do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL quanto BB 

PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5, de acordo com a necessidade. Item 3 da pauta: - Credenciamento de 

Fundos de Investimento; Trata-se do credenciamento de três fundos de investimento, são eles: 

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (CNPJ 08.279.304/0001-41); BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 

IMA-B 5+ TP FI (CNPJ 13.327.340/0001-73) e AZ QUEST AÇÕES FIC FIA (CNPJ 07.279.657/0001-89). O 

Comitê de Investimentos verificou relatório individualizado, elaborado pelo Chefe do Serviço 

Financeiro, para cada um dos fundos de investimentos, e, ratificou que a documentação apresentada 

encontra-se de acordo com o Edital de Credenciamento nº 001/2019 e observa as regulamentações 
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pertinentes, em especial, Resolução nº 3922/2010 e Portaria MPS nº 519/2011. Que os fundos 

contemplam como público alvo os RPPS. Que são geridos e administrados por instituições 

devidamente credenciadas neste instituto. Que os fundos foram analisados pela Consultoria de 

Investimentos contratada, a qual emitiu relatório contendo informações importantes a tomada de 

decisão. Verificou ainda as características de cada um dos fundos, como: constituição, benchmark, 

objetivo, taxas em geral, aplicação, resgate, composição da carteira de ativos do fundo, 

rentabilidade, riscos, avaliação do Gestor, liquidez do fundo, risco retorno, entre outras informações 

relevantes a tomada de decisão. Os fundos analisados são classificados conforme informações 

abaixo: 

Nome Fundo de Investimento 
Enquad. Res. Classificação Inicio Patrimônio Quant. 

3922/10 ANBIMA FI Líquido FI Cotistas 

BB Previdenciário RF IMA-B 5+ TP FI Art. 7º, I, b RF Indexado 28/04/2011 R$3.031.511.219,35 340 

Icatu Vanguarda Dividendos FIA Art. 8º, II, a Ações Dividendos 24/10/2006 R$1.687.522.871,35 16.977 

AZ Quest Ações FIC FIA Art. 8º, II, a Ações Livre 01/06/2005 R$917.265.332,94 6.315 

Nota: As informações relativa ao Patrimônio Líquido e a Quantidade de Cotista tem como origem o Portal CVM em 11/10/19. 
 

O Comitê de Investimentos após ter analisado os fundos acima mencionados, debateu amplamente 

entre seus membros e, deliberou favorável ao credenciamento de todos os fundos, considerando 

assim, aptos aos interesses do INPREV. O Comitê salienta que o fato de credenciá-los não implica 

necessariamente em aporte, dessa forma, os fundos passam a ser opção a diversificação dos 

investimentos. Item 4 da pauta: - Realocação da Carteira; Considerando que, com a taxa SELIC no 

menor patamar histórico (5,5% 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 ao 

alongamento da carteira da seguinte forma: 
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Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Outubro/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 18.552.616,70 7.000.000,00 0,00 11.552.616,70 

BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA 29.258.294/0001-38 1.995.416,51 0,00 1.000.000,00 2.995.416,51 

BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI 13.327.340/0001-73 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

  
    

  

Total   20.548.033,21 7.000.000,00 4.000.000,00 17.548.033,21 

      
GESTOR ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA 

  
    

  

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

  
    

  

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 08.279.304/0001-41 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

  
    

  

Total   0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

      
GESTOR VINCI EQUITIES 

  
    

  

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

  
    

  

VINCI MOSAICO FIA 28.470.587/0001-11 2.961.440,99 0,00 1.000.000,00 3.961.440,99 

  
    

  

Total   2.961.440,99 0,00 1.000.000,00 3.961.440,99 

      
Total Geral das Movimentações 23.509.474,20 7.000.000,00 7.000.000,00 23.509.474,20 

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 30/09/2019. 

Item 5 da pauta: - Integralização de cotas no FIP CAIXA CYRELA; o Comitê de Investimentos ratifica 

que os resgates para integralização de cotas no FIP CAIXA CYRELA deverão ocorrer no banco Caixa 

Econômica Federal, fundo de investimentos CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA. Nada mais 

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


