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ATA DA 6' SESSÄ0 - REUNIÃO EXTRAORDINÄRIA
DO COMITÉ‘ DE INVESTIMENT0/2018.

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 19h:00m,
reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Municipio de Miguelópolis, em primeira chamada, em
sessão extraordinária, os Senhores Membros do COMITÊ DE
INVESTIMENTOS do IPSPMM, com a presenca de Reinaldo Jorge
Nicolino, Presidente, Maria José Barbosa dos Santos Cassaro,
secretária, e Wagner Mendonca Gontijo. 0 senhor Presidente
declarou aberta a reunião, cumprimentando a todos e passou à pauta
especifica do dia: realocacão de PL. Em continuidade foi
apresentado aos demais Membros os seguintes documentos para
apreciacão em meio fisico: Retorno e Meta Atuarial - 30/05/2018;
Retorno dos Investimentos após as movimentacões no mês de
maio/2018; Relatório de Distribuicão dos Ativos - maio/2018; em
meio digital: Focus - Relatório de Mercado de 01/06/2018;
Relatórios - Nossa Visão da empresa Crédito & Mercado de
30/05/2018 e 04/06/2018. Destaca-se que os relatórios podem ser
obtidos e lidos diretamente na internet l . Apreciando os 
documentos, extraem-se as seguintes conclusões mais importantes: 
a) As aplicacões do IPSPMM obteve retorno negativo no mês de
maio/2018 de -0,88%, correspondente à R$ -116.938,50. Importante
ressaltar que o acumulado de retorno do exercicio de 2018
encontra-se em 2,38%. b) A distribuicão dos ativos por sub-
seguimentos em 30/05/2018 ocorreram nos seguintes valores e
proporcões: CDI - R$ 4.152.313,37, 31,62%; IMA-B 5 - R$
2.696.174,28, 20,53%; IDKA IPCA 2A - R$ 2.022.639,29, 15,40%; IMA-
B - R$ 1.788.908,65, 13,62%; Gestão Duration - R$ 1.593.815,59,
12,14%; IRF-M 1 - R$ 878.200,40, 6,69%, com saldo total em
30/05/2018 em R$ 13.132.051,58. c) 0 IPCA 2 esperado para o
exercicio de 2018, Expectativas de Mercado, Mediana - agregado,

Relatório Focus, de 01/06/2018, ficou em 3,65%/1 2 e para 2019 em

4,01%/1. As Expectativas de Mercado, Mediana - agregado, Relatório

Focus, de 01/06/2018, IPCA para o mês junho/2018 em 0,40%/1.
Assim, realizadas as consideracões deliberaram os membros: 1) A
greve dos motoristas e proprietários de veiculos de cargas; as
concessões realizadas pelo Governo Federal ao grevistas; alta do
dólar; previsão de aumento de juros nos EUA; crescimento da divida
pública; a renuncia de receita pelo Governo Federal e a eleicão
presidencial; geram imprevisibilidade aos investidores. Com esses
fatores a Taxa de Juros (Selic) a ser praticada é imprevisivel, o
que leva os fundos de investimentos a apresentar volatilidade no

' https://www.creditoemercado.com.briconsultoria/ciNoticia.asp?id=268 .
https;//www.bcb.gov.bripec/GC1/PORT/readout/readout.asp

2 índices de Preços ao Consumidor Amplo.
3 "•" - com comportamento semanal de aumento "Ý" - com comportamento semanal de diminuiçao e "="
com comportamento sernanalde estabi lidade. /
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valor de suas cotas 4 . Considerando que o PL do IPSPMM esta
blindado, por Lei, rendimentos negativos no presente momento podem
se tornar positivo no futuro, quando as cotas dos fundos se
valorizarem. 2) No entanto, Os Membros do Comite de Investimentos,
por unanimidade, deliberaram em realocar PL investidos em fundos
do seguimento IMA-B para fundos referenciados DI, IDKA IPCA 2A e
IRF-M 1, nos mesmos bancos, contas bancarias e em fundos
existentes. Destaca-se que referidos fundos já foram analisados em
processo de investimentos e na Ata da l a Sessdo Ordindria deste
Comité, exercicio de 2018. Ressalte-se que as realocaqbes devem
respeitar a Politica de Investimentos para o exercicio de 2.018.
2.1) Em realocar ainda, PL dos fundos de investimentos seguimento
IMA-B para aplicação em Certificado de Depósito Bancdrio' (CDB),
emissores Banco do Brasil SA e Caixa Econ8mica Federal, nas
seguintes importâncias: a) Resgate de R$ 240.000,00 do fundo BB
IMA-B TP Fl Renda Fixa Previdencidrio para aplicação em CDB -
Banco do Brasil SA; b) R$ 240.000,00 do fundo Caixa Brasil IMA-B
TP Fl Renda Fixa LP para aplicagdo em CDB - Caixa Economica
Federal. 3) As realocao8es visam proteger o PL do IPSPMM da
volatilidade, trazendo major seguranoa. 4) Os Membros do Comite
mantem a Sessão Ordindria prevista na 5 a Ata Ordindria. 0
Presidente destacou que as Atas de reuniao do Comité de
Investimentos sac) publicadas no site
www.iprevmiguelopolis.sp.gov.br . Ninguém mais dispondo da palavra,
os trabalhos foram encerrados as 20h30m, sendo a presente ATA
lavrada por mim,  (Maria José Barbosa dos Santos
Cassaro), vai assinada pelo Presidente do Comite de Investimento e
Membros.

Maria J se Barbosa dos Santos Cassaro
Membro -Secretiria

Reinaldo Jorge Nicelino
Membro-Presidente

Wagner —M----"dona on-CrTti;
Merabro

4 Uma cota 6 uma frayao de urn fundo. A soma de todas as cotas compradas pelos investidores resulta no
valor do patrimônio de urn fundo de investimento. 0 valor da cota 6 resultante da divisao do patrinionio
liquido do fundo pelo numero de cotas existentes.

Tipo de depósito a prazo, produto financeiro oferecido por instituiçOes financeiras. CDB 6 a sigla de
Certificado de Depásito Bancário, investimento tributado por IR e IOF (o IPSPMM 6 isento) que representa
urn empréstimo do investidor para o banco, em que o banco paga juros como remuneracào baseado em
indexadores como o CDI e o IPCA.
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