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ATA DA 6ª SESS O ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENT0/2017. 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 
09h:30m, reuniram- e na sede do Instituto de Previdência dos 
Servidores Público do Município de Miguelópolis, em primeira 
chamada, em sessão ORDINÁRIA, o COMITÊ DE INVESTIMENTOS do IPSPMM, 
com a presença do seguintes membros: Reinaldo Jorge Nicolino, 
Presidente, Vânia uci de Paula Ferreira Lacerda, secretária, e 
Wagner Mendonça G ntij o. O senhor Presidente declarou aberta a 
reunião, cumprimen ando a todos e passou-se a analise da pauta do 
dia: 1) cenarios conomicos; 2) realocação de PL das carteiras 
IPSPMM; 3) avaliaç o de gestores, administradores e custodiantes 
de investimentos, e necessario; 4) APRs. O Presidente do Comitê 
apresentou aos d mais membros os seguintes documentos para 
apreciação: Retorn e Meta Atuarial 31/05/2017; Retorno dos 
Investimentos após as movimentações no mês de maio/2017; Relatório 
de Distribuição d s Ativos 31/05/2017; Focus Relatório de 
Mercado de 26/05 2017, 02/06/2017, 09/06/2017 e 16/06/2017; 
Relatórios Nos a Visão da empresa Crédito & Mercado de 
29/05/2017, 05/06/ 017, 12/06/2017 e 19/06/2017. Em seguida o 
senhores membros passaram a realizar o estudo sobre os 
apontamentos, doe mentos, análises pessoais sobre o mercado, 
economia e inform ções financeiras fornecidas pelo sistema de 
informática da C édito & Mercado. Apreciando os documentos, 
extrai-se as seg intes conclusões mais importantes: a) As 
aplicações do IPSP M obteve retorno no mês de maio/2017 de 0,10%. 
O retorno foi inf rior à meta atuarial de O, 82%. O retorno dos 
investimentos equi alem à R$ 10.040,511

• b) A Crédito & Mercado, 
em seu último relatório, 19/06/2017, recomendou exposição de 50% 
nos vértices mais ongos (dos quais 20% direcionados para o IMA-B 
5+ e/ou IDKA 20A e 30% para o IMA-B Total). Para os vértices 
médios (IMA-B 5, I kA 2A e IRF-M Total) reduziu a recomendação de 
uma exposição de para 10%. Dispôs ainda, que os recursos 
deverão ser para as aplicações em fundos DI, cuja 
alocação agora sugerida é de 15% (5% anteriormente). As aplicações 
em IRF-M l, repres ntado pelos vértices mais curtos da taxa pré
fixada, deverão ig almente migrar para as aplicações em fundos DI. 
Ressalte-se que as porcentagens indicadas referem-se a Institutos 
que possuem 25% do PL em renda variável, o que não é o caso do 
Instituto de Migue ópolis. e) A distribuição dos ativos por sub
seguimentos em 31/05/2017 ocorreram nos seguintes valores e 
proporções: IMA-B 5 - R$ 2.453.688,85, 25,45%; CDI - 2.424.399,54, 
25,14%; IMA-B $ 1.779.088,20, 18,45%; IDKA IPCA 2A R$ 
1.368.644,88, 14,19%; IRF-M 1 - R$ 1.172.092,09, 12,15% e IMA-B 5+ 

R$ 445. 092, 50, 4, 62%. d) O IPCA aguardado para 2017, 
Expectativas de Me cado, Relatório Focus, de 16/06/2017, ficou em 
4,48%, com projeç o de diminuição. O cenário político, que é 
gravíssimo, parece separar-se da economia que apresenta pequenos 

1 Rentabilidad;._Q~~sa º,~ão é garantia de re abilidade futura. 
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sinais de recuperação. A proliferação de denúncias contra o 
presidente da república e componentes do Congresso Nacional não 
intensificou a oposição pública à permanência do governo, não 
ocorrendo manifestações expressivas nas ruas. A tramitação das 
reformas perderam espaço. Devido aos fatos políticos há no momento 
grande volatilidade2

, o que explica a rentabilidade negativa atual 
de fundos IMA-B TP e IMAB 5+. No entanto, destaca-se que desde a 
reunião de 27/04/2017 havia recomendação de realocação de PL para 
fundos DI, porém sempre devem ser realizadas com olhos nos valores 
das cotas e no enquadramento da Resolução 3. 922/10 e 4. 392/10. 
Assim, realizadas as considerações deliberaram os membros. 1) A 
inflação tende a ceder. Acredita-se no corte na taxa SELIC, porém 
com mais moderação. 2) Em realocar: 2.1) R$ 400.000,00 do fundo 
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP, sendo R$ 200.000,00 para Caixa 
FI Brasil IMA-B 5+ TP RF LP e R$ 200.000,00 para Caixa IMA-B LP; 
2.2) R$ 200.000,00 do fundo Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF, sendo 
R$ 100.000,00 para Caixa FI Brasil IMA-B 5+ TP RF LP e R$ 
100. 000, 00 para Caixa IMA-B LP. Mesmo que as aplicações tenham 
rendimento menor que a inflação e/ou negativa, como já ocorreu, 
constituem alternativas defensivas em um cenário político e 
econômico ainda frágil. Alerta os Membros do Comitê para o 
enquadramento dos investimentos, devendo ser resguardado pela 
Diretoria-Executiva. As realocações propostas devem sempre 
considerar os valores das cotas dos fundos de investimentos na 
data de resgate e aplicação. 3) Em manter os gestores, 
administradores e custodiantes de investimentos. 4) Por 
unanimidade os Membros do Comi tê aprovaram as APRs apresentas de 
números 026/2017 à 035/2017. Para a próxima reunião do Comitê de 
Investimento, que ira ocorrer em 19/07/2017, às 09h:30m, ficou 
definida a pauta para discorrer sobre: 1) cenários econômicos; 2) 
realocação de PL das carteiras IPSPMM; 3) avaliação de gestores, 
administradores e custodiantes de investimentos, se necessário; 4) 
APRs. Ninguém mais dispondo da palavra, os trabalhos foram 
encerrados às 10h30m, sendo a presente ATA lavrada por mim, 
-~1- (Vânia Luci de Paula Ferreira Lacerda), vai assinada 

pelo Presidente do Comitê de Investimento e Membros. 

Reinafi?o' Jo~ 
Membro-Presidente 

Vânia Luci de Paula F. Lacerda 
Membro-Secretário 

2 ' 
E uma variável que indica a intensidade e a frequência das oscilações no preço de um ativo em um determinado período, Através desta variável é possível 

ter uma estimativa da faixa de preços que um ativo poderá oscilar. 
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