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Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Decreto 12.786/2012
ATA DA 76 REI IR"ÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
II E ;.L "0 DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES — GESTÃO
DO P-

Aos dezenove

do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões do Instituto

de ?revit6ccia

dogi das Cruzes, instalada no 2° andar do prédio sede da Prefeitura Municipal

C' 3 Cr uzJs, localizada à Avenida Narciso Yague Guimarães, n°. 277, Centro Cívico, Mogi

de

das Cruzes, às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos Recursos do IPREM — Instituto
de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes para a 7a Reunião Ordinária do exercício de 2017,
presentes os membros do Comitê: Alex Albert Morais de Souza, Nicely dos Santos Campolino,
Fra c de Carvalho e Marcos Eiji Urakawa; presentes ainda: Joel Legnaieli Vasconcellos

Valt:

(Dire t or rzriranceiro do Instituto), José Carlos A. Calderaro (Diretor Superintendente do Instituto),
Rafael Bordim (Consultor de Investimentos — Riskoffice/Aditus, Luiz Henrique de Oliveira
(Representante aa Privatiza Investimentos) e José A. Costa de Franca (Representante da Privatiza
Invesi irrier os). P pedido do Presidente do Comitê - Rodrigo Cardoso Reys, que não pode
cor:

: na reunião devido a compromissos profissionais inadiáveis, o membro Alex Albert

Moais ae Souza ficou assumiu interinamente a Presidência do Comitê para conduzir os trabalhos.
InicáImerne foi e! :da a palavra aos representantes da Privatiza Investimentos para apresentar a
hist y'a da amare -a, de seus sócios e gestores na atuação no mercado financeiro, assim como de
algr,

r luto Je Renda Variável da AZ Quest, que faz parte do grupo. Foi enfatizado o

entendirie mo de inie os institutos de maneira geral, devem estar dispostos a buscar investimentos

de renda variável, pois em um cenário de queda de juros, os investimentos realizados em renda fixa
tem uma rentabilidade menor, o que pode dificultar o alcance da meta. Em seguida, deu-se a palavra
ao

r. E 3e1

ince. sacio

dim, que efetuou apresentação sobre o panorama da economia nacional e

(=arme apresentação anexa, abordando os seguintes aspectos: (1) Treasuries (2

anos); (2) Estrangeiros na BOVESPA (Em bilhões R$); (3) Volatilidade (5 anos); (4) Expectativa PIB
— F.aratóric FOCL .5; (5) Inflação (Mês a Mês); (6) IPCA — Grupos de Produtos; (7) INPC — Grupos
cie rodr

t8 'rejeção SELIC — Mercado x Focus; (9) Volume Diário; (10) Multimercados
,r-r: 3o: a (% do PL); (11) Medianas — Exposição do Var Incremental; (12) IBOVESPA (10

arkre':.;

SPA em USD (10 anos); (14) Juros Reais no acumulado em 12 meses; (15) Taxas

iVréa;as — JIA-R- 16) YIELD IPCA (Bootstrapped Curve); (17) YIELD das NTN-Bs (Últimas 12
Ser anas' i

'"::LD PRÉ; (19) YIELD PRÉ — (Bootstrapped Curve) e (20) Inflação Implícita. Logo

o 5;

;.c sua vez apresentou os seguintes relatórios: 1. Relatório de Enquadramento dos

teu, :sof:

perante a resolução CMN 3.922/2010 - Junho/2017; 2. Relatório das Aplicações

apé

Pin,

!,.(b.rvir-ientação e Rentabilidade — Junho/2017; 3. Gráfico Rentabilidade do IPREM

cer.-, -)arac) co -n et.. Atuarial e CDI em 2017, 4. Gráfico Rentabilidade por Segmento da Carteira
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do IPREM em 2017 e 5. Gráfico Rentabilidade do IPREM comparado com Meta Atuarial e CDI nos
últimos 12 meses. Considerando os dados apresentados, os membros do Comitê consideraram
satisfatórios os números apresentados. Na sequência, não havendo quórum suficiente para
qualquer deliberação constante na pauta estabelecida, manteve-se a atual estratégia de
investimentos deliberada anteriormente. Desta forma, O Presidente Interino do Comitê de
Investimentos do IPREM, agradeceu a presença de todos os Membros, e deu por encerrada a
presente reunião às dezessete horas e trinta minutos, e para ficar registrada, lavrou a competente
ata de forma resumida, a qual segue assinada por todos os presentes.
Mogi das Cruzes, 19 de julho de 2017.

Alex Albert Morais de Souza

Nicely Sàto mo

Valter José Franco de Carvalho

Maróos,Eiji Urakawa

-Joe' Legnaieli Vasconcellos

Jose Carlos A. Calderaro
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