IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP

COMITÊ DE INVESTIMENTOS — Decreto 12.786/2012
ATA DA 98 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 dois dias do mês de setembro 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 14 horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos
dos Recursos do IPREM — Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes para a 8a
Reunião Ordinária do exercício de 2017, presentes os membros do Comitê: Rodrigo Cardoso
Reys, Marcos Eiji Urakawa, Valter José Franco de Carvalho, Nicely Santos Campolino,
Denilson Paulo de Oliveira e Alex Albert Moraes de Souza; Presentes ainda: Joel Legnaieli
Vasconcellos (Diretor Financeiro do Instituto), Jose Carlos A. Calderaro (Diretor
Superintendente do IPREM), Richard Carlos Castilhos e Rafael Bordim (Consultor de
Investimentos Riskoffice/Aditus, Verificado quórum mínimo para a realização da reunião, o
presidente deu a palavra ao Sr. Lauter Ayres Ferreira. analista de investimentos da XP
INVESTIMENTOPS, para início da apresentação com o objetivo de continuar política e
transmissão de conhecimento na educação do Comitê de Investimentos no mercado de
renda variável, conforme apresentação anexa, sobre a análise do Cenário Econômico no
Internacional e Nacional bem como a apresentação de fundos de investimentos XP
INVESTOR FIA e XP DIVIDENDOS FIA; Na sequência, o Sr. Rafael Bordim, efetuou
apresentação sobre o panorama da economia nacional e internacional, conforme
apresentação também anexa, abordando os seguintes aspectos: (1) Evolução CDS — Brasil
x Peers; (2) Dólar Index; (3) Euro x Dólar; (4) Moedas x Dólar, (5) Dólar, (6) Expectativa do
Dólar — Relatório Focus, (7) IPCA 12 meses, (8) IPCA— Grupos de Produtos, (9) Expectativa
IPCA — Relatório Focus, (10) Expectativa PIB — Relatório Focus, (11) PIB Trimestral, (12)
Demanda Agregada, (13) Endividamento das Famílias, (14) Projeção Selic — Mercado x
Focus, (15) IBOVESPA — 10 anos, (16) índices de Bolsa no Brasil — 12 meses, (17) Juros
reais no acumulado em 12 meses, (18) YIELD IPCA - bootstrapped curve, (19) YIELD das
NTN'Bs — últimas 12 semanas, (19) Taxas Médias — IMA-B, (20) YIELD Pré e (21) YIELD Pré
bootstrapped curve; Apresentou também o relatório analítico dos investimentos em
agosto/2017; Considerando os dados apresentados os membros do Comitê consideraram
satisfatórios os números apresentados; O Sr. Joel por sua vez apresentou os seguintes
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relatórios: 1. Relatório de Enquadramento dos recursos do instituto perante a resolução CMN
3.922/2010 - Agosto/2017; 2. Relatório das Aplicações Financeiras — Movimentação e
Rentabilidade — Agosto/2017; 3. Gráfico Rentabilidade do IPREM comparado com Meta
Atuarial e CDI em 2017, 4, Gráfico Rentabilidade por Segmento da Carteira do IPREM em
2017, 5. Gráfico Rentabilidade do IPREM comparado com Meta Atuarial e CDI nos últimos
12 meses e 6. Gráfico Rentab. IPREM comparado com carteira sugerida do BB em 12
meses. Considerando os dados apresentados os membros do Comitê consideraram
satisfatórios os números apresentados; O Diretor Financeiro do IPREM inicia a deliberação
sobre a proposta de aplicação de recursos para os fundos de renda variável: A) BNP
PARIBAS ACTION FIC FI e B) BNP PA.RIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES; sendo 5 milhões
de reais no fundo "A", aplicados em 5 parcelas mensais, e 2 milhões de reais no fundo "B",
aplicados em 4 parcelas mensais; sendo observado que as aplicações devem ser feitas de
forma parcelada e mensurada a cada reunião do comitê, utilizando-se os novos recursos do
instituto; prestadas as devidas informações e depois de ouvidas as sugestões do consultor
de investimentos Rafael, por unanimidade de votos, o Comitê aprovou as referidas
aplicações: Na sequência deliberou-se sobre a Minuta da Política de Investimentos 2018,
com o Sr. Joel demonstrando as principais alterações do documento em relação ao exercício
anterior; os membros do comitê entenderam que seria oportuno a aprovação da minuta na
próxima reunião, proporcionando tempo hábil para melhor análise do documento. E por fim,
foi confirmada por unanimidade a manutenção dos investimentos dos novos recursos em
Fundos IRF-M1; O Presidente do Comitê de Investimentos do IPREM, agradeceu a presença
de todos os Membros, e deu por encerrada a presente reunião às dezessete horas e
quarenta e cinco minutos, e para ficar registrada, lavrou a competente ata de forma
resumida, a qual segue assinada por todos os presentes.
Mogi das Cruzes, 22 de Setembro de 2017.
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