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ATA DA 2• SESSÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ OE INVESTIMENT0/2019. 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 
às 19h:00m, reuniram-se na sede do Insi:ir.uto de Previdência dos 
Servidores Pühlicos do Município de Miguel6polis, em primeira 
chamada, em sessão ordinária, os Senhores Membros do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS do !PSPMM, com a presença de Reinaldo Jorge 
Nicolino, presidente, e wagner Mendonça Gontijo. O presidente 
declarou abert:a a Sessão e em seguida informou que permanece, até 
o momento, sem nomeação de novos membros por parte do Poder 
Executivo para compor o Comitê, mesmo t:endo sido informado por 
meios de Proi:ocolos. Em ato contínuo os membros presentes 
concluíram por realizar a Sessão desiqnada para tão somente 
realizarem análises, sem praticar atos ou deliberações deois6rias 
a respeit:o dos pontos estipulados para pauta. Na extensão da 
Sessão, passou ã análise econômica e financeira, apresentado os 
seguintes documentos para apreciação em meio físico: Retorno e 
Meta Atuarial 31/01/2019; Retorno dos Investimentos apõe as 
movimentações no mês de janeiro/2019; Relatõrio de Distribuição 
dos Ativos - janeiro/2019; em meio digi tal: Focus - Relat6rio de 
Mercado de 01/02/2019, 08/02/2019, 15/02/2019 e 22/02/2019; 
Relatórios Nossa Visão da empresa Crédito & Mercado 
05/02/2019. 12/02/2019 e 19/02/2019. Destaca-se que os relatórios 
podem ser obtidos e lidos diretamente na internet'. Apreciando os 
documentos, extraem-se as seguintes conclusões mais importantes: 
a) Os resultados das aplicações do IPSPMM referente ao mês de 
janeiro/2019 obteve retorno de 1, 23%, correspondendo à R$ 
206.491,17. A meta atuarial para o mês foi de 0,75%; b) A 
distribuição dos ativos por sub-seguimentos em 31/01/2019 
oco=eram nos seguinces valores e proporções: COI R$ 
6.006.914,98, 35,25%; IMA-B 5 - R$ 2.935.458,32, 17,23%; IDKA IPCA 
2A - RS 2.212.195,74, 12,98\; IRF-M 1 - RS 2.151.696,71, 12,63\; 
!MA-B - R$ 1.498.658,54, 8,79\; Gestão Duration - R$ 613.631,78, 
3, 60%; CDS R$ 494 .838, 28, 2, 90% e !MA-GERAL EX-C R$ 
1.127.702,87 , 6,62%, com saldo total em 31/01/2019 em R$ 
17.0ql,097,22; e) O IPCA2 de janeiro/2019, ficou em 0,32%. O IPCA 
esperado para o fevereiro/2019, segundo as Expectativas de 
Mercado, Mediana agregado, Relatório Focus, de 22/02/2019, 
indica O, 34%=; para o mês de março/2019, O, 35% .6. ; Assim, 
realizadas as considerações os membros presentes realizam as 
seguintes análises: 1) a inflação tende a manter-se em 4\ a.a. 
para o e xercício de 2019. Os fatores que traziam volatilidade ao 
mercado ficam agora por conta da reforma previdenciária e 
tributária. A Taxa de Juros efetuadas pelo Tesouro Nacional 
permanece em 6,50% a.a. O PL do IPSPMM esca blindado pela Lei n•. 
3.235/2011 e suas alterações. Ressalte-se que nesca data realizou-

1 h11ps://www.credi1oemercndo.com .br/consu lmria/ci Nol icia. osp?idª268. 
hups://www.bcb.gov.br/pec/GCl/PORT/readout/readout.osp 

' !ndices de Preços ao Consumidor Amplo. 
• • • • com comportamento semanal de aumento •" • • com comportamento semanal de dimi ição e •• • 
com componamento semanal de e.tllbilidade. 

Av. Rodolfo Jorgt n' 630 - <entro- Mlguelôpolis/SP • CtP. 14.530--000 - Fone: 1 



l.P. S.P .M.M. L''SllTt.rro OE rR.:v1oft!'C1 ' 1>0SStRVIDOR&\ 1'l BL.1ros oo i\ tu~1c· tr10 DE MICl t.i.OPOL1s 

O PJ a"06Al8UOliGOOl..-i 

íl.213 

se consulta aos rendimentos doe fundos de investimentos pelos 
sites : http://www37 .bb.com .brehttp : //www.fundos.caixa . gov.br. 2) 
A Crédito & Mercado aconselha em seu relatório de 19/02/2019: " Em 
relação às aplicações dos RPPS aconselhamos o investimento de 25\ 
dos recursos em fundos de investimento em títulos públicos que 
possuem a gestão do duration, produto a ser acompanhado com a 
devida atenção. Para os vér tices médi os (IMA- B 5, IDkA 2A e IRF-M 
Total) r ecomendamos ainda uma exposi ção de 30% e para o s vértices 
de curto prazo. representados pelos fundos OI. pelos referenciados 
no IRFM-1 e pelos CDBs a alocação agora sugerida é de 15\ . 
Permanece a recomendação de que, com a devida cautela e 
respei tados os limites das politicas de investimento e as 
exigências da nova resolução editada pelo CMN, é oportuna a 
avaliação de aplicações em produtos que envolvam a exposição ao 
risco d e crédito (FIDC e FI Crédito Privado, por exemplo). Quanto 
à renda variável, continuamos a recomendar a exposição máxima de 
30%, t ambém por c o n ta da me lhora da a tividade econômica neste ano, 
que já se refle em um melhor comportamento dos lucros d.as empresas 
e, portanto, da Bolsa de Valores e também pelo fato da importAncia 
do produto como fator de diversificação de portfólio, em um 
momento em que as taxas de Juros dos títulos públicos não mais 
s uprem a meta a tuarial. Dessa forma , mantivemos em 10\ a sugestão 
de alocação em fundos multimercado e reduzimos de S\ para 2,5\ a 
a locaçã o em FI I e FIP, respectivamente , dada a pouca 
disponibilidade de produtos no mercado. Em compensação e tendo-se 
em vista o potencial de valorização do segmento com a eleição de 
candida to pr6-me rcc1do elevamos a r ecomendação do investimento em 
ações de 10\ para 15%. Para aqueles clientes que já contam com 
investimento de 5% tanto em FII, quanto em FIP, recomendamos que o 
teto d e investimento em ações se mantenha em 10\. Por fim, cabe 
lembrarmos que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o 
rendimento do capital invest ido, devem contemplar o curto, o médio 
e o longo prazo , conforme as possibilidades ou necess idades dos 
investidores. Já as realizadas em renda variável, que ensejam o 
ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser 
direcionadas efetivamente para o longo prazo. • 3) Realizadas a s 
análise s o Comitê reafirma que deixa de real izar recomendações e 
deliberações t endo em vista a renuncia dos membros e o que dispõe 
o Art . 9°, do Regulamento. Para a próxima reunião ordinária que 
ocorrerá em 27/03/2019, às 19h, ficou pressagiada a pauta para 
discorrer sobre: 1) cenários econômicos; 2 ) realocação de PL das 
carteiras IPSPMM; 3) avaliação de gestores, administradores e 
custodiantes de investime n tos , s e necessár io; 4) APRs e S) 
Necessidade de Revisão da Política de Investimentos - Meta. As 
Atas de reunião do Comitê de Investimentos são publicadas no site 
www.iprevmiguelopolis.sp.gov.br: destaca - se também, que reuniões 
extraordinárias poderão ocorrer, tendo em visca a volatilidade do 
mercado financeiro e a f utura nomeação de novos membros 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 a r quivo fí s ico e magnético, na sede do IPSPMl'I; 
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qualquer interessado. mediante requeriment.o, poderá obter cópia, 
mediante pagamento de custas. Ninguém mais dispondo da palavra, os 

encerrados às 20h, sendo a presente ATA lavrada 
~~§t,~~~~-~(Wagner Mendonça Gontijo), vai assinada pelo 
~ . itê de Investimento. 

Rel.nal.t::':org~ 
Mambro-Pr•aidente 
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tomo e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019 

M01 Saldo Anterior Aptlcaç.õe1 Resgates Saldo Aluai Reromo ($) 

...... 16.190.692,83 711.9'42,,21 66.028,99 17.041.097.22 206.491,17 

.....,..,...,., .... _ 
206.49'1, 17 

INSTITUTO OE PREVIO~NCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO OE MIGUELÔPOLI! 

Retomo (%) Meta (%) Gap(%) 

1,23% 0,75% IS3,ll3% 

1,23% 0,75% 183.93% 

Nr*1 ot 2 

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/01/201' 
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Dtstnboiçllo dos ativos por Administradores• Sub-Seqmentos ·base Qaneíro / 2019) 

- - .. e l8GESTJI> .. 
08 Ct$TÂO OE RECURSOS OTVM 9.783.980,45 57,41% 1 !tEC\JASOI 

DTVM 

CAIXA ECONÕMICAfEDERAL 1.011 n$.17 <C1, I&"' e c:MA ,. ·~. ..,.,,_ 
~,,,, .... 

BANCO 00 BRASIL S.A. 2&5.S.1,60 '·"""' .-oco 
f.\RASIL S 4 

NST TUTO OE PREVIO NC A OOS SERVIDORES PÚBLICOS 00 MUN Cf P O OE M GUELÕPOLIS 
Relal6rlo de Anãllse, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco 31/01/2019 
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torno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro/ 2019 

Ativos de Renda Fixa Soóo Anterior Aplicações 

l IMA-6 TITI.Jl.OS PÜBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 64•.511 .89 0,00 

>JXA BRASll IW..B T1TULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 543.469,49 258.722,81 

>JXA BRASIL GESTÃO ESTRAT~GICA F1 RENDA FIXA 596.443.64 0,00 

l ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIOENCtÁRJO 1.105.502,70 0,00 

>JXA BRASll IMA-B 5 TITULOS POBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.163.559,63 0,00 

l IMMI 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.727.601,47 0,00 

\JXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.824.243,95 0,00 

l IC•KA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 360.476,07 o.oo 

l IRF·M 1 TITULO$ PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIOENCtÁRJO 1.157.355,30 0,00 

>JXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 982.102,4 1 0,00 

l PERFIL FIO RENDA FIXA REFERENCIADO OI PREVIDENCIÁRIO LP 2.683.199,54 0,00 

\JXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO OI lP 1.299.288, 19 0,00 

J8 • BANCO 00 BRASIL 244.593,60 0.00 

:l6 - CAJXA ECOOOMICA FEDERAL 247.739,0 1 0,00 

l FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.610.397.94 453.219,60 

Pig1na 2<192 

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/01/201' 

RMgates SakfoAtual 

º·ºº 672.587,09 

0,00 626.071,45 

0,00 613.631,78 

0,00 1.127.702,87 

0,00 1.181.395,95 

º·ºº 1.754.062,37 

0,00 1.647.338,72 

0.00 364.857.02 

0,00 1.164.016,89 

º·ºº 967.679,82 

º·ºº 2.697.427.29 

0,00 1.aos.100.n 

º·ºº 245.841.60 

0.00 248.996.68 

68.028.99 2.003.326.92 

Totel Renda Fixa 

Relomo(RS) Retorno(%) VaR - Mês(%) 1ns111u~) 

26.075.20 4,36% 1,73% 4,36% 

23.879,35 2,96% 1,78% 4,39% 

17.163,14 2,68% 1.38% 2,68% 

22.200,17 2,01% 0,64% 2,01% 

17.636,32 1,53% 0.74% 1,53% 

26.260,90 1,52% 0,73% 1,52% 

23.094,n 1,27% 0.59% 1,27% 

4.380,95 1,22%. 0,61% 1.22% 

6.658.59 0,58% 0,11% 0,58% 

5.577.41 0,57% º·'º" 0.57% 

14.227,75 0,53% 0,00% 0,53% 

6.872,58 0.53% 0.00% 0,53% 

1.248,00 0,51% 

1.257,67 0,51% 

7.738.37 0,37% 0,00% 0,45% 

206.491,17 1.23% 0,49% 
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