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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENT0/2018 . 

Aos vinte e dois dias do mês de agosco de dois mil e dezoito, às 
19h : OOm, reuniram-se na sede do Insticuto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, em primeira 
chamada, em sessão ordinária, os Senhores Membros do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS do IPSPMM, com a presença de Reinaldo Jorge 
Nicol ino, membro -presidente, e Wagner Mendonça Gontijo, membro . O 
senhor presidente concedeu posse à Rubiane Tahaci Sandoval, como 
membro do Comitê, de forma retroativa à 23/07/2018, com fulcro na 
Portaria Municipal nº . 14. 674 de 23/0 7 /2018. A membro empossada 
rea l izou leitura de Atas anteriores do Comitê de Investimentos . O 
presidente expôs que a Rubi ane possui Certificação CPA 10, pela 
Anbima, e que os conheciment os serão relevantes para o IPSPMM. 
Destacou ainda, que o Comitê de Investimentos possui mais de 50% 
de seus membros certificados CPA 10, satisfazendo o que determina 
a Lei n º . 9. 717/98, art.. 1 ª, § Ún_co e 6, , IV e VI; Portaria n º . 
519/2011, art . 1°; e Portaria nº. 204/2008 , art . 5º, XV . Após, o 
presidente do Comitê solicitou que fosse realizada entre os 
membros eleição para escolha do (a) secretário (a) , para exercício 
da função, até o término da nomeação . Realizada eleição aberta, 
foi escolhida para secretária do Comi tê de Investimentos Rubiane 
Tahaci Sandoval. Em ato contínuo passou analise da pauta do dia: 
1) cenários econômicos; 2) realocação de P~ das carteiras IPSPMM; 
3) ava l iação de gestores, administradores e custodiantes de 
investimentos, se necessário ; 4) APRs . Em continuidade foi 
apresentado aos demais Membros os seguintes documentos para 
apreciação em meio físico : Retorno e Meta Atuarial - 31/07/2018; 
Retorno dos I nvestimentos após as movimentações no mês de 
julho/2018; Relatório de Distribuição dos Ativos - julho/2018; em 
meio digital : Focus Relatório ie Mercado de 20/07/2018 , 
27/07/2018, 03/08/2018, 10/08/2013 e 17/08/2018; Relatórios 
Nossa Visão da empresa Crédito & Mercado - 23/07/2018, 30/07/2018, 
06/08/2018, 13/08/2018 e 20/08/2018. Destaca - se que os relatórios 
podem ser obtidos e lidos diretamente na internet1

. Apreciando os 
documentos, extraem-se as seguintes conclusões mais importantes: 
a) Os resultados das aplicações do IPSPMM referente ao mês de 
julho obteve retorno no mês 1,03%, correspondendo à R$ 141.313,25. 
O acumulado de retorno do exercício de 2018 encontra-se em 3, 70%, 
face a meta atuarial de 5, 89%. b) l\. distribuição dos ativos por 
sub-seguimentos em 31/07 /2018 ocor:...-eram nos seguintes valores e 
proporções: COI R$ 4 . 921 . 607,00, 35,45%; IMA-B 5 R$ 
2.747 . 170,44, 19,79%; IDKA IPCA 2A - R$ 2 . 051.329,90, 14,78%; IMA
B R$ 1 . 088.522,49, 7,84%; Gestão Duration R$ 572 .117,14, 
4,12%; CDB - Caixa Econômica Federal - RS 240 .662,81, 1,74% e IMA
GERAL EX-C R$ 1.045.672,73, 7,53%, com saldo cotal em 31/07/2018 
em R$ 13.882 . 863,89 . e) O IPCA2 esperado para o exercíc_o de 2018, 

1 btrps://www.cred i toemerca<lo.com. br/consu ltoria lc i N 01 ic ia .asp? id=268. 
https://www. bcb.gov. br/pec/G C l IPO R T/readout 'readout.:1sp 

2 Índices de Preços ao Consumidor Amplo. 
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Expectativas de Mercado, Mediana - agregado, Relatório Focus, de 
17 /08/2018, ficou em 4, 15%= 1 e para 2019 em -1, :!0%= . As 
Expectativas de Mercado, Mediana - agregado, Relac.ór10 .::'ocus, de 
17 /08/ 2018, indicam IPCA para agosc.o/2018 em O, 05%=. para o mês 
de setembro/2018 em 0,22% = . O IPCA em julho/2018 fi.cou em 0,33% . 
Assim, realizadas as considerações deliberaram os membros: 1) o 
Comitê estima que a inflação tende a manter-se e stável em relação 
ao mês de julho/2018, com aparente volatilidade para diminuição . 
Os fatores que agora traz \ ulatilidade ao mercado são 
internacionais e as eleições em outubro de 2018 . A Taxa de Juros 
pagas pelo Tesouro Nacional a serem praticadas é in~revisivel, o 
que leva os fundos ae invesc.imentos a apresentar volatilidade no 
valor de suas cotas~ . Considera:,do que o PL do I PSPMM esta 
blindado, pela ::..e1 nº . 3 .235 /20~1 e suas alterações, re!1dimentos 
nega ti vos no presente momen::o podem se e.ornar positivo !10 futuro, 
quando os motivos da volatil idade passarem e as cotas dos fundos 
se valorizarem . Os Membros d o Comitê estimam aumento próximo na 
taxa de juros Selic em 0,25% . Res~alte-se que nesta data o Comitê 
real!. zou consul ::a aos re:idimentos dos fundos de irwesr.imentos 
pelos sites: http : //www37 .bb.com.br e 
http : //www.fundos . caixa.gov . br. 2) ! . Créàito & Mercado aconselha " 
a manutenção de 15% na expos1çao ::ios fundos de investimento em 
títulos públicos que possuem a gestão do duration, produto a ser 
acompanhado com a devida atenção. Para os vértices médios (IMA-B 
5, IDkA 2A e IRF-M Total) passamos recomendar uma exposição de 30% 
e não mais de 20 %. E para os vértices de curto prazo, 
representados pelos fundos OI, pelos re fe1·enc iados no IRFM-1 e 
pelos CDBs diminuímos a alocação sugerida de 35%, para 25%. 
Permanece a recomendação de que, com ã dPvida cau::.ela e 
respeitados os limites das pol:!'.ticas de ir.vesc. ime;:to e as 
exigênc ias da nova resolução editada pelo CMN, é oporc.una a 
avaliação de aplicações em produtos que envolvam a exposição ao 
risco de crédito (FIDC e FI Crédi to Privado , por exemplo)." 
Respei tada a Política de Investimentos para o exercício de 2018, 
bem como que o IPSPMM não possui aplicações em renda variável, o 
Comitê recomenda manter as apli caçõ~s tais como estão, man~endo-se 

as recomendações nas Atns anteriores, aplicação em CDB ?10 Banco do 
Brasil . 3) Em manter os gestoreE.;, administradores e custodiantes 
de investimentos, nos termos dos Credenciamentos realizados. 4) 
Por unanimidade os ~embros do Comitê aprovam as APRs apresentadas 
de números 075/2018 à 085/2018. 5) Os nembros do Comitê 
deliberaram que a próxima reunião ordinária ocorrerá em 
26/09/ 2018, às 19h, ficando pressélgiada a pauta para discorrer 
sobre : 1) cenários econômicos; 2) 1:ealocação de PL das carteiras 
I PSPMM ; 3} avaliação de gestores, administradores e cusc:.odiantes 
de inves timentos, se r.ecessário; 4 1 APRs. O Presidente destacou 

1 
" .t." - com comportamento semanal de aumento " "f " · ~·1'111 compor1amcn10 st:manal ti~· diminuiçilu c "=" 

com comportamento semanal de estabi lidade. 
1 lima cota é uma fração de um fundo 1\ soma de tmb~ :h LO!ns compradas pe los ill\estidores resulta no 
\'alor do patrimônio de um fundo de ill\·estimento. <> \alor da mia é resultame da di\'isJo do patrimônio 
líquido do fundo pelo número de ctita~ exis1entes. 

é ~ , · ~~w 
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que as Atas de reunião do Comitê de Investimentos são publicadas 
no site www.iprevmiguelopolis.sp .gov . br; destacou também, que 
reunioes extraordinárias poderão ocorrer , tendo em vista a 
volatilidade do mercado financeiro e que todas as Atas do Comitê 
de Investimentos do IPSPMM, com os documentos que as instruem para 
formação do entendimento e deliberação dos Membros, encontram-se 
arquivadas em pastas próprias, em arquivo físico e magnético, na 
sede do IPSPMM; qualquer interessado, mediante requerimento, 
poderá obter cópia, mediante pagamento de custas. Ninguém mais 
dispondo da palavra, os trabalhos foram encerrados ãs 20h30m, 
sendo a presente ATA lavrada por nnrn, ~ (Rubiane Tahaci 
Sandoval), vai assinada pelo Presiàentt'" êOfilitê de Investimento 
e Membros . 

Reinald(:rge ~~ 
Membro-Presidente 

M~
--: - / ,.._ 

Wa en nça ontijo 
Membro 

Rubian~"'-~ndoval 
Membro-Secretaria 
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