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ATA DA 1' REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017 DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZES — GESTÃO 2015/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões do Instituto
de Previdência de Mogi das Cruzes. instalada no 2' andar do prédio sede da Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes, localizada à Avenida Narciso Yague Guimarães, n". 277, Centro Cívico, Mogi das
Cruzes, às 15 horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos Recursos do IPREM Instituto de
Previdência Municipal de Mogi das Cruzes para a 1" Reunião Ordinária do exercício de 2017, presentes
os membros do Comitê: Perci Aparecido Gonçalves, Nicely dos Santos Campolino, Valter Jose Franco
de Carvalho, Antônio Cleber G. Castanho Almeida Junior e Marcos Eiji Urakawa. Presentes ainda:
Joel Legnaieli Vasconcellos (Diretor Financeiro do Instituto), Jose Carlos de Aguiar Calderaro (Diretor
Superintendente do Instituto) e os funcionário do Instituto Richard Carlos Castilhos e Emmanuel
Léllis. Verificado o quórum, iniciaram-se os trabalhos. Primeiramente houve explanação do consultor
da empresa Riskoffice, o qual apresentou a análise do cenário econômico financeiro nacional e
internacional. Quanto a economia internacional, o Sr. Rafael informou que os EUA realizam ações,
logo após a posse do novo presidente Trump, para aumentar a atividade econômica nos EUA e
consequentemente, mais empregos para os nortes americanos. Questionado pelo Sr. Joel, respondeu
que as ações preveem barreiras comerciais a produtos chineses, o que pode afetar a exportação
brasileira de matérias-primas para a China. No cenário nacional disse que o governo brasileiro busca
implementar medidas de reformas, as quais estão sendo possíveis devido à crise econômica e ao
desemprego de milhões de pessoas. No que se refere a risco interno, a inflação em 2016 fechou o ano
abaixo do teto da meta governamental, de 6,5%, ficando em 629%. Esse novo cenário apresentou a
base para o início de queda acentuada da SELIC. O aumento dos juros e desemprego derruba o
consumo das famílias, prejudicando a retomada da economia. O boletim FOCUS apresenta aumento
do PIB para 0,5% em 2017, com queda da inflação (IPCA/IBGE) para valor próximo ao centro da
meta governamental, que é 4,5%. Em levantamento realizado em janeiro de 2017 pela Riskoffice, no
grupo de carteiras que a empresa presta consultoria, registrou-se uma migração para títulos pré-fixados,
e que o IMA-B de curto prazo continua apresentando a menor exposição ao risco. Em decorrência
destes dados, mantem-se a indicação para investimento nos pré-fixados (IRFM-1). Em seguida
apresentou análise da carteira de investimentos do IPREM, classificando-a como conservadora, com o
Value-at-risk (Var) de 1,67%. A média do "Var" das carteiras analisadas pela Riskoffice é de 2,5%.
Apresentada a composição da carteira, sendo: 92,58% títulos públicos; 6,66% crédito privado; e 0,44%
bolsa. Análise do enquadramento dos fundos na legislação: em conformidade. Resultado consolidado
de rendimento em 2016 da carteira em 15,05')/0, sendo a meta atuarial de 12,97%. O Sr. Joel por sua
vez apresentou os seguintes relatórios: 1. Relatório de Enquadramento dos recursos do instituto perante
a resolução CMN 3.922/2010 Dezembro/2016; 2. Relatório das Aplicações Financeiras —
Movimentação e Rentabilidade — Dezembro/2016; 3. Gráfico Rentabilidade do IPREM comparado
com Meta Atuarial e CD1 em 2016. 4. Gráfico Rentabilidade por Segmento da Carteira do IPREM em
2016, 5. Gráfico de Rentabilidade do IPREM comparado com carteira sugerida pelo BB em 12 meses.
6. Comparativo da Meta Atual x Variação do INPC em 2016 e Variação do IPCA em 2016 e 7.
Investimentos do Instituto classificado por segmento na data de 20/12/2016. Em síntese, o resultado
do rendimento de dezembro de 2016 foi 273% acima da meta para o mês e 1 52.5% do CDI. para o
mesmo período. Registra que o encerramento de 2016. nos cálculos do IPREM. o resultado foi de
15.44%. Registra que uma das diferenças entre o resultado apresentado pela Riskoffice e o apresentado
pelo IPREM é que este último incorpora em seus cálculos o valor das bonificações semestrais, e a
consultoria não. questão que será resolvida no decorrer de 201 7. Considerando os dados apresentados
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os membros do Comitê consideraram satisfatórios os números apresentados. Na sequencia o Sr. Joel
sugeriu deliberação a respeito do investimento em IRFM. mas por não estar na pauta e não haver
prejuízo desta decisão ser tomada na próxima reunião mensal. o Sr. Cleber sugeriu a inclusão como
pauta na reunião de fevereiro de 2017 solicitando ao sr. Joel maiores estudos e detalhamentos para a
deliberação do comité. Após análise e conciliação com o calendário do Conselho Administrativo. com
a equipe técnica do IPREM e com a empresa de consultoria Riskoffice. ficaram estabelecidas as datas
das reuniões no decorrer do exercício de 2017: 16 de fevereiro. 21 de março. 18 de abril. 16 de maio.
20 de junho. 18 de julho. 22 de agosto. 19 de setembro. 17 de outubro. 21 de novembro e 19 de
dezembro. O Sr. Cleber, que presidiu a Reunião do Comitê de Investimentos do IPREM, agradeceu a
presença de todos os Membros, e deu por encerrada a presente reunião às dezessete horas e para ficar
registrada, lavrou a competente ata de forma resumida, a qual segue assinada por todos os presentes.
Mogi das Cruzes. 24 de Janeiro de 2017.
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