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Ata da 89ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 26 dias do mês de novembro de 2019, às 10h, 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 outubro/2019 e acumulado do ano; 2) Realocação 

da Carteira; 3) Integralização de Cota FIC 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: Outubro foi marcado por negociações entre EUA e China 

com avanços relevantes e positivo para o mercado. Os EUA suspendeu o aumento tarifário 

negociando as concessões por parte da China. Mesmo com os avanços nestas negociações, ainda é 

recorrente dúvidas sobre a solução deste conflito a longo prazo, pois dependerá da exclusão de 

tarifas que já foram impostas e importantes questões estruturais. Nos EUA dados divulgados 

apontam a desaceleração da economia, mas no mercado de trabalho apresentou criação de 136 mil 

novos postos de trabalho, a taxa de desemprego caiu cerca de 0,2%, já a inflação permaneceu abaixo 

da meta do Fed. Neste cenário o FOMC concedeu um corte de 0,25 p.p. na taxa básica de juros. 

EUROPA: Indicadores continuaram a refletir na desaceleração na região do Euro. Além deste fato, a 

leitura prévia do PIB do 3T19 expressou um acréscimo de 0,2% (T/T) na Zona do Euro. No que se 

refere à inflação, o IPC ajustou-se de 0,8% para 0,7% (A/A). Nesse cenário o Banco Central Europeu 

manteve as taxas de juros estáveis, iniciando mais um programa de compras de ativos. O Banco 

Central Europeu ratificou que as taxas permaneçam nos níveis atuais ou mais baixos durante o 

período em que a inflação não se aproximar da meta de 2,0%. CHINA: Os indicadores mostraram que 

a China ainda apresenta certa acomodação, e que é preciso alguma reação aos estímulos fiscais e 

monetários. A indústria e o varejo aceleraram no mês de setembro, à medida que o PMI avançou 

para 51,7 pontos, uma alta marcada de 0,3 pontos. Mesmo com tamanho desempenho, o cenário 

ainda é de forte desaceleração da atividade, que pode continuar a sofrer pelas restrições comerciais 

impostas. O PIB expressou 1,5% (T/T) no 3T19, o que resulta anualmente um crescimento de 6,0% 

(A/A). BRASIL: O Brasil, na contramão da desaceleração global, vem buscando uma recuperação 

contínua da atividade. O varejo e a indústria registraram um aumento de 0,1% e 0,8% (M/M), o 

avanço só aconteceu após três meses consecutivos de queda. Com a liberação do FGTS há uma 

perspectiva de melhora na atividade a curto prazo. No mercado de trabalho a taxa de desemprego 

permaneceu estática em 11,8%, embora o CAGED tenha indicado a criação de novos postos de 
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trabalho formal, o setor informal ainda lidera. O IPCA variou de 0,10%, acelerando em relação à 

queda de 0,04% (M/M) registrada no mês anterior. Em um ano o índice desacelerou 0,35%. O 

resultado veio acima das projeções de mercado. Apesar, de ter resultado acima do que foi esperado, 

esse ainda é o menor resultado desde 1998. Para o próximo mês é esperado uma variação para o 

IPCA de 0,40% (M/M), devido a progressão do grupo de Alimentação, dada a sazonalidade do 

período. O COPOM cortou em 0,50 p.p. a taxa básica de juros, levando a SELIC a 5,00% a.a. com 

perspectiva de novo corte no mesmo ritmo. Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das 

aplicações financeiras no mês de outubro/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 outubro/2019  meta  atuarial 0,63%,  rentabilidade 1,86%, resultado 

superior a meta em 1,23 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 7,75%, rentabilidade de 

15,56%, resultado superior à meta em 7,81 pontos. O mês de outubro, 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 3,36%, 1,65% e 1,70%. Na renda variável, o Índice Bovespa no mês de 

outubro teve variação positiva de 2,36% aos 107.220 pontos. Franqueada a palavra aos membros do 

Comitê, estes se mostram animados com o resultado das aplicações financeiras no mês de outubro 

2019, que veio superior a meta atuarial em 1,23 pontos. A Renda Fixa mais uma vez foi beneficiada 

pelo movimento de fechamento das curvas domésticas de juros, alguns indicadores de menor 

duration apresentaram quedas mais acentuadas nas taxas dos papéis mais curtos. A Renda Variável 

também teve ótima performance no mês, dado ao avanço no acordo comercial entre EUA e China, 

seguido pela política monetária expansionista nas principais economias desenvolvidas e novo corte 

da taxa de juros americana. No geral, o Comitê avalia de forma muito positiva os resultados auferidos 

ao longo do ano, que superam a meta em 7,81 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 outubro 2019 de 1,86% representa em moeda a quantia de 

R$ 7.101.791,56, no ano a rentabilidade de 15,56% representa em moeda a quantia de R$ 

51.546.818,44. A relação anual entre a rentabilidade alcançada 15,56% e a meta atuarial para o 

período até outubro 7,75%, significa que a rentabilidade alcançou mais que o dobro da meta atuarial 

do período.  O Patrimônio administrado no mercado de capitais encerrou outubro 2019 no valor de 

R$ 382.921.034,12. Item 2 da pauta: - Realocação da Carteira; Considerando que, com a taxa SELIC 

no menor patamar histórico de 5,0% a.a. com prespectiva de queda para 4,5%, aliando a agenda de 

reformas estruturais do Governo, 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, 
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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: 

 

 

 

 

Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Novembro/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 11.838.353,63 11.838.353,63 0,00 0,00 

BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI 13.327.340/0001-73 3.058.366,34 0,00 1.000.000,00 4.058.366,34 

BB PREVID RF IMA-B TP FI 07.442.078/0001-05 27.297.663,24 0,00 7.338.353,63 34.636.016,87 

BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA 29.258.294/0001-38 3.021.309,42 0,00 1.500.000,00 4.521.309,42 

  
    

  

Total   45.215.692,63 11.838.353,63 9.838.353,63 43.215.692,63 

      
GESTOR VINCI EQUITIES 

  
    

  

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

  
    

  

VINCI MOSAICO FIA 28.470.587/0001-11 4.058.600,94 0,00 1.000.000,00 5.058.600,94 

  
    

  

Total   4.058.600,94 0,00 1.000.000,00 5.058.600,94 

      
BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C 80.513-5 

  
    

  

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

  
    

  

XP INVESTOR 30 FIC FIA 26.718.169/0001-75 4.632.750,91 0,00 1.000.000,00 5.632.750,91 

  
    

  

Total   4.632.750,91 0,00 1.000.000,00 5.632.750,91 
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BANCO BRADESCO - C/C 82.744-4 

  
    

  

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

  
    

  

BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5  20.216.216/0001-04 15.356.330,56 500.000,00 0,00 14.856.330,56 

BRADESCO FIA SELECTION 03.660.879/0001-96 4.538.040,35 0,00 500.000,00 5.038.040,35 

  
    

  

Total   19.894.370,91 500.000,00 500.000,00 19.894.370,91 

      
Total Geral das Movimentações 73.801.415,39 12.338.353,63 12.338.353,63 73.801.415,39 

 

As movimentações serão realizadas oportunamente, no mês de Dezembro, nos valores total da 

operação ou parcialmente até que atinja o valor autorizado. O saldo inicial refere-se a 31/12/2019. O 

Fundo BB PREVID RF IMA-B TP FI receberá o saldo remanescente do Fundo BB PREVID RF IRF-M TP FI. 

Item 3 da pauta: - Integralização de cotas no FIP CAIXA CYRELA; o Comitê de Investimentos autoriza 

resgate do fundo de investimentos CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, para integralização de 

cotas no FIP CAIXA CYRELA no mês de novembro de 2019. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-

se a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


