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ATA DA 3° SESSÃO ORDINÁRIA DO COMIT~ DE INVESTIMENT0/2019 . 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, as 
19h : 00m, reuniram-se na sede do I nstituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Municipio de Miguelópolis, em primeira 
chamada, em sess.!o ordinaria, os senhores Mernl:>ros do COMI':"Ê DE 
INVESTIMENTOS do IPSPMM, com a presença de Reinaldo Jorge 
Nicolino , presidence , e Wagner Mendonça Gontijo. O presidente 
declarou aberta a Sessao e em seguida , com fundamento na Portaria 
Mun~c1pal l~.822 de :~/n)/20~9. concedeu posse como membro t~"ular 
ao senhor Renan rerre1ra Lacerda ; orno mem.bros suplentes as 
senhoras Raquel Regina dos Santos Silva e Juliana Pistori Manfrim. 
Os membros empossados comprometeram- se a cumprir fielmente com 
todos os deveres inerentes ao seu cargo, nos termos do Decreto 
Municipal 5 . 010 de 27/08/2015 e Regulamento anexo . Os membros 
comprometeram-se a informar eventual situaç.!o de conflito de 
interesses, sempre ocorrer, hipotese e- que se abster.!o n.!o só ae 
delioerar , como também de discutir a matéria objeto do conf~ito de 
interesses. Empossados os novos membros , realizou-se eleiçao para 
presidência do Comitê. Os presentes, por unanimidade, votaram por 
permanecer na presidência Reinaldo Jorge Nicolino . Em ato continuo 
os membros dtulares presentes concluiram por realizar a Sessc!!o 
design.,da e passou a analise: 11 ·enàriws econõm1cos; .2 1 
realocaç.to de PL das cartei!'.as !PS~; 31 ava.i.iação de ges.:ores, 
administradores e custodiantes de investimentos , se necessàrio; 41 
APRs e 5) Necessidade de Revis.to da E'olitica de Investiment os -
Meta. Na extensc!!o da Sessão, passou à ana!ise econõmicê e 
financeira, apresentado os seguintes docwnentos para apreciação !!!! 
meio fisico : Retorno e Meta Atuarial - 28/02/2019; Retorno dos 
lnvestimentos após as movimentações no mês de fevereiro/2019; 
Relatôrio de Distribuiç.to dos Ativos - fevereiro/20~9; em melo 
digital: roeus - Relatório de Mercado de 01/03/2019, 08/03/2019, 
15/03/2019 e 22/03/2019; Relatórios Nossa Visao da empresa 
Crédito & Mercado - 11/03/2019, 18/03/20~9 e 25/03/2019. Destaca
se qut. os celat6rios podem ser obtidos e lidos diretamente na 
internet . Apreciando os documentos , extraem-se as seguintes 
informações mais irr.portantes: a) Os resul~ados das aplicações do 
IPSPMM referente ao mês de fevereiro/2019 obteve recerno de 0,48 , 
face a meta de 0, 82\ , correspondendo à R$ 81 . 778 , 22. b) A 

1 hnps:l'ww.. Ct"editoemcrcado.com brlconsultoria ciN011ciaasp?id•26 
bups:/ ww-..bcb.gov.br pcc1GCl l'ORl readouvreaff 
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distribuição dos ativos por sub-seguimentos em 28/02/2019 

ocorreram nos seguintes valores e propor ções : COI RS 

6 . 019 . 900 ,49 , 35 , 19% ; lMA- B 5 - RS 2 . 950 . 845 , 08 , 17 , 25% ; IOKA !PCA 

2A - RS 2 . 234. 712 , 33 , 13 , 0 6%; IRF-M l - RS 2 . 161. 226, 23 , 12 , 63%; 

IMA- B - RS 1.506 . 272 , 71 , 8 ,80% ; Gestão Ouration - RS 616 . 708 , 01, 

3 , 60%; COB RS 487 . 122, 65, 2 , 85\ e I MA- GERAL EX-C RS 

l.132 . 089,04, 6,6..: , com saldo total em 28/02 2019 em RS 

17 .108 . 876, 54 ; e) O lPCA' de fevereiro/2019, ficou em O, 43\. O 

IPCA esperado para o mês de março/2019, segundo 

de Mercado, Mediana - ag r egado, Rela~6rio Focus , 

indica O, 50% Ã ; para o mês de abril/2019 , 

as Expectativas 

de 22/03/2019, 
O, 39\ Ã ; Assim, 

real izadas as considerações o s membros presentes realizam as 

segu intes a nâlises e c onclusões : 1) a i n flaçã o tende a manter-se 

em 4% a . a. para o e xercici o de 2019 . Os f atores que trazem 

volatilidade ao mercado per manecem ser a refor ma previdenciária e 

tribu~a~ia. N!o esta descartada, confo:me anúncios em sites, nova 

greve dos canunhoneiros. A Taxa de Juros efetuadas pelo Copo:'l 

pei::nanece em 6, 50\ a. a., em reunião realizada em 19 e 20 de 

março/2019 . o PL do IPSPMM esta blindado pela Lei nº . 3.235/2011 e 

suas a iterações. Ressalte- se que nesta data realizou-se consulta 

aos rend imentos dos fu naos de investiment o s pelos sites : 
http : //www37 . bb . com . br e http : //www. rundos . caixa . 9ov . br . 2) A 

Crédico & Mercado aconselha em seu relatório de 25/03/2019: '' Em 

relação às aplicações dos RPPS aconselhamos o investimento de 25 

dos r e cursos em fundos d e ~nvestimento em ti t ulos públicos que 

possuem a gest:lo do duration, produt:o a ser acon:panhado com a 

devida atenção . Para os vért i ces médios (IMA- B 5 , : okA 2A e !RF-M 

Tot:al) recomendamos ainda '1l!la e xpos1ç• de 30\ e pa~a os vértices 

de curt o p razo , representados pe los fundos OI , pelos referenciados 

no I RfM- 1 e pelos CDBs a a locaç:lo agora sugerida é de 15% . 

l?er manece a recomenda ç ão de que , com a devida caut.ela e 

respeitados os limites d as políticas de investimento e as 

exigências da nova resolução editada pelo CMN, é oportuna a 

aval:ação de aplicações em i:>rodutos c- .e envoivam a expos:ç:lo ao 

risco de crédito (FIDC e r: Crédito Privado, por exemplo). Quanto 

à r enda variável, continuamos a recomendar a exposição máxima de 

30\ , também por conta da mel hora da atividade econômica neste ano, 

' lndices de Preços ao Consumidor Amplo. 
".l" · com componamemo semanal de aumen10 " ., " • com con .portame1 o semanal de dimlnuiçno e"•" 
com c-0mportamcn10 semanal de estabilidade. • 

A•. Rodolfo Jorg• n• 630 - «nero Migu•l6polit/SP • CEP. 14.~ • F nr: 16.JSJs-66-14 ·Fax: 16 • .lSJ~-~~~ 



f.P .S.P .M.M. 1,..sTrnrro ot r1tt:v1ot.,c1A 00.))t.R\ IOOMt.:t Pl101.1cos oo ~tl11' 1ctP10 ot \11Cl t.L.ôro1 1"' 

C1' PJ n• 06.082.JOJIOOO 1 ·87 

n.313 

que ja se refle em um melhor comportamento dos lucros das empresas 
e, portanto, da Bolsa de Valores e também pelo fato da importãncia 
do produto como fator de diversificação de portfólio, em um 
momento em que as taxas de juros dos titules públicos não mais 

suprem a meta atuarial. Dessa forma, mantivemos em 10~ a sugestão 
de alocação em fundos multi~ercado e reduzimos de 5% para 2,5\ a 
alocação em F!I e FIP, respectivamente, dada a pouca 
disponibilidade de produtos no mercado. Em compensação e tendo-se 
em vist:a o potencial de valorização do segmento com a eleição de 
candidato pr6-me!"cado elevamos a recomendação do invest:imento 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 
;;eto de investimento em ações se mantenha em 10\. Por fim, cabe 
lembrarmos que as aplicações em renda fixa, por enseJarem o 
rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio 
e o longo prazo, conforme as possibilidades ou necessi.dades dos 
investidores. Já as realizadas em renda variável, que ensejam o 
ganho de capital, as expectativas de retorno deve:n ser 
direcionadas efetivamente para o longo prazo . " Os membros 
deliberam por unanimidade em manter as aplicações tais como estão, 
pelo menos até a próxima reunião. 3) Os membros deliberam por 
unanimidade em manter os gestores, administradores e custodiantes 
de investimentos nos termos dos Credenciamentos realizados. 4) Os 
merrbros deliberam por unanim:.dade em aprovar as APRS de mimer • 
093/2018 à 112/2018: por unanimidade aprovar com resalva as APRs 
nº . 113/2018 ã 117/2018, éendo em vista que as mesmas foram 
r..lbr1cadas pela Diretora-Presidente, mas que, porém, não ocasionou 
qua.!.quer perda financeira ao PL do RPPS; por unan:i.midade aprovar 
as AE'Rs nº. 118/2018 à !43/2018 e 001/2019 à 009/2019. 5) Em 
relação à Politica de Investimentos para o exercicio de 2019, o 
presidente do ComiCê destacou o árduo e d1ficil trabalho de 
acompanhar a meta atuarial , composta da soma de juros de 5% a.a . e 
do indice IPCA, considerando a taxo básica de juros (SELIC) 
praticada pelo Copom de 6,5% a.a. Realizada a somatória dos juros 
(5% a.a . ), acrescida da perspectiva da inflaçao perseguida pelo 
próprio BC, 4,25t , apura- se a porcentagem de 9,25% a . a. Dessa 
:orma, taz-se necessàrto reforma da Politica de Inves~iffientos para 
o exerc!cio de 2. 0 19. Diantt da explanaçao, os demais membros do 
Cor.âtê deliberaram per replanejar a ?o .itica de 

f 
1 hnps://ww-..bcb.gov.brl, cm 2610312019, às 16h:59m. )' 
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o exercicio de 2 . 019 e deliberarem na próxima sessao. Para a 
próxima reunião ordinária que ocorrerá em 30/ 4/2019, às i9h, 
ficou pressagiada a pauta para discorrer sobre: ll cenários 
econômicos ; 2) realocação de PL das carteiras IPSPMM; 3) avaliação 
de gestores, administradores e custodiantes de investimentos , se 
necessário; 4) APRs; 5) Reavaliação e deliberação sobre a Política 
de Investimentos para o exercicio de 2 . 019; 6) Apreciação e 
deliberação do Relatório Analitico dos Investimentos do 4° 
Trimestre de 2018 e exercicio de 2 . 018. Relat6r •O As Atas de 
reuni!o do Comitê de Investimentos são publicadas no site 
www.iprevmiguelopolis.sp.gov.br; destaca-se também, que reuniões 
extraordinárias poderão ocorrer, tendo em vista a volat•l1dade do 
mercado financeiro. Todas as At:as 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 =~s1co e magnécico, na sede do IPSPMM; 
qualquer ini:eressado, mediani:e requerimento, poderá obter cópia, 
mediante pagamento de custas . Ninguém mais dispondo da palavra , os 
trabalhos foram encerrados ás 20h, sendo a presente ATA lavrada 
por mi~, J(;~ -(Wagner Mendonça Gontijo}, vai assinada pelo 
Presidente d6 omitê de Investimento . 

/ 
Reinaldo Jorge Nicolino 
Membro- Presidente 

Lacerda 

JulianJ~fP'Ca tori 
Mambro-aupl.an te 

Marurim 

Raquel. Re9 na. doa Santos S:i.lva 
MQmbro-S~ ente 
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Relorno e Meta Aluarial acumulados no ano de 2019 

Mõ• Saldo Anterior Aj)Uaoç<j0$ ResgatM Sotdo Atval Retomo($) 

J.1nt·!'º 16 190 &92.83 7\1 942.21 6$026.99 17 CM1 097.22 206.11191 . 17 

·- 't 1.C)C 1 097 .24 240"6325 25< 862. IS 11 108876 SL e1.na.22 _,,.,_ 
288.269.Jll 

INSTITUTO OE PREVIO~NCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 00 MUNICÍPIO OE MIGUELÔPOLIS 
Rela16no de Análtse, Enquadramenios. Rentab1bdade e Rosco 28/02/2019 

Acumulado no Ano 

ROIOIOO (%) Meta{%) Gap(%) VaR(%) 

1,1J'Yt 0,75% 163,93 ... 0.•9% 20 
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INSTITUTO OE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 00 MUNlcf PIO OE MIGUELÓPOUS 
Relatório de AnáUse, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco · 28/02/2019 

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro/ 2019 

Ativos dê Renda Fbc.a Sado Antefiôr Aplócações 

BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS F1 RENDA FIXA PREV1DENCIÁRJO 364.857,02 0,00 

CAtXA BRASll IOKA íPCA. 2A TfTULOS PÚ8UCOS FI RENDA FIXA LP 1.847.338,72 10.000,00 

BS IMA-8 S flC RENDA FIXA PREVIOENCtÁRIO lP l.754.062,37 0,00 

CAIXA SRAS«. IMA-8 5 Tl'TULOS Plillucos FI RENDA FIXA LP 1.181.395.95 0.00 

CA1XA BRASIL. IMA-8 TfTULOS PÚBLICOS FI RENOA FlXA LP 826.071,45 0,00 

CAIXA BRASl1. GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA 6 13.631.78 o.oo 

BS IMA-8 TfTUlOS PÚBLICOS FI RENDA FlXA PREVIDENCiARIO 672.587,09 0,00 

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO 01 PREV10ENCIÁfUO LP 2.697 .427 ,29 0,00 

CAIXA ei:L-\$1t. Í"I AE.NOA FIXA REFE-f.1:1;.NCIAOO 01 LP 1 306.160,77 0,00 

COO · BANCO DO BRASIL 245.84 t.60 0.00 

COO• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24'l.996,68 0,00 

CAIXA BRASlt IRF ·M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI AENOA FOCA 987.679.82 0,00 

BB IRF·M t TfTuLOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.164 016.89 0,00 

ea ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , 127 702,87 0,00 

88 FLUXO FIC RENDA FIXA PREV!OENCIÃRIO 2.003 326,92 230.863.25 

P\tgiNJ 2 de 2 

Resgates Saldo Atual 

0,00 367070,69 

0,00 18676111,64 

º·ºº 1 763.260.05 

0.00 t.187 585.03 

º·ºº 830.3"6,69 

o.oo 616 708.01 

º·ºº 675.926,02 

º·ºº 2 710 501,37 

º·ºº 1 3\2 470_57 

0.00 2"6.98400 

10.000.00 240 138.65 

O.DO 992. \01.42 

º·ºº 1.16912481 

º·ºº 1 132089.04 

244 .862.15 1 996928.55 

TC>tal Renda Mx:a 

Retomo (RS) Retomo(%) VaR- Mês(%) Instituição(%) 

2.213,67 0,61% 0.64% 0,61% 

10.302,92 0,55% 0,63% 0,56% 

9.197,6$ 0.52% o.81W. 0,52% 

6.189.08 0.52% 0.79% 0.52% 

4.275,24 0,52% 2 ,4 1% 0,52% 

3.076.23 0,50% 2,41% 0.50% 

3.338,93 0,50% 2.43% 0,50% 

13.074,08 0 ,48% 0.01% º"ª"' 
6.309,80 0.48'4 0,00'4 0.4$% 

1.142.40 0 .46°4 

1 1~1 .97 046°4 

4.421,60 0.45% 0.08% 0,45% 

5.107 .92 0.44% 0.08'4 0,44% 

•.386,17 0,39% 1 18% 0,39% 

7.600.53 0.34% o.oo.. 0,41% 

81.778.22 0.4'l% 0.63% 
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