COMITÊ DE INVESTIMENTOS – Decreto 12.786/2012

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2018 DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS DO IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Aos dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do Instituto de
Previdência de Mogi das Cruzes, instalada no 2º andar do prédio sede da Prefeitura Municipal de Mogi
das Cruzes, às 15 horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos Recursos do IPREM - Instituto de
Previdência de Mogi das Cruzes para a 12ª Reunião Ordinária do exercício de 2018, presentes os
membros do Comitê: Richard Carlos Castilhos, Rafael Hiroshi Yuba, Cristiane Xavier da Silva Saraiva,
Franciny Pires de Campos, Teófilo Ivo Pucha, Valter Pereira da Silva; Presente ainda: Joel Legnaieli
Vasconcellos (Diretor Financeiro do IPREM), e Marcos Almeida (Consultor Financeiro e Sócio da LDB
Consultoria); Verificando quórum mínimo para a realização da reunião, o Sr. Rafael Hiroshi Yuba deu a
palavra ao Sr. Marcos Almeida da empresa LDB empresas, que efetuou sua apresentação sobre

o panorama da economia nacional e internacional, a complexidade das alterações da Lei
3.922/2010 e uma breve explicação de como os segmentos de investimentos se comportam
conforme os diversos cenários político e econômico. Conforme explanação, apontou-se que os
cenários de outubro e novembro contribuíram para que os rendimentos do IPREM – Mogi das
Cruzes, no ano, encostassem na meta atuarial. Sendo os rendimentos em 8,88%, e a meta
9,27%. Também foi revelado alguns dados do Boletim Focus sobre as expectativas e projeções
para o anos de 2019, no que se refere às reduções da inflação e da taxa Selic e no aumento da
Produção Industrial e PIB. Na opinião do representante da consultoria, a estratégia de
alocação no IPREM, é considerada oportuna, pois se mostrou aderente ao posicionamento dos
índices. Quanto a apresentação do percentual por segmento e enquadramento da carteira, o
consultor apresentou a conformidade dos investimentos com as Leis e Política de
Investimentos do IPREM - Mogi das Cruzes. Logo após 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 — Novembro/2018; 2. Relatório das Aplicações Financeiras —
Movimentação e Rentabilidade — Novembro/2018; 3. Gráfico da Rentabilidade do IPREM
comparado com a meta Atuarial e CDI em 2018; 4. Gráfico da Rentabilidade por Segmento da
Carteira do IPREM em 2018; 5. Gráfico da Rentabilidade do IPREM comparado com a Meta
Atuarial e CDI nos últimos 12 meses. Apontou que a deflação de -0,21% em Novembro ajudou
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a encostar na meta atuarial, pontuou sobre a imprevisibilidade do cenário político-econômico
para o ano de 2019 e, indicou que a carteira de investimentos do IPREM está, no momento, de
curta para médio prazo. Com relação a estratégia de alocação de investimentos dos novos
recursos, ficou decidido em unânime, que não haverá alteração na estratégia de investimentos
definida na reunião anterior. Ou seja, a reposição dos recursos utilizados do Fundo
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, e a alocação do restante do recurso no fundo de
Renda Fixa Ativo mais rentável no mês de dezembro/18. Quanto a necessidade de realocação
de recursos para o 2019, foi decidido também unanimemente que o ideal é analisar no
momento dos acontecimentos, se alonga ou encurta os recursos investidos. Pois, existe a
expectativa de que seja um ano de reformas política, administrativa e econômica, e a
dependência dos resultados dessas reformas podem gerar grande volatilidade no mercado.
Sendo assim, foi optado por uma estratégia mais cautelosa de não realizar nenhuma
realocação neste mês de dezembro/18, a fim de que não haja precipitação e perdas
posteriores de recursos. Sobre o calendário das reuniões do Comitê de Investimentos do
IPREM - Mogi das Cruzes para o ano de 2019, foi decidido unanimemente o calendário em
anexo. São as datas: 22/jan; 19/fev; 19/mar; 16/abr; 21/mai; 18/jun; 16/jul; 20/ago; 17/set;
22/out; 19/nov e 17/dez. Desta forma, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPREM,
agradeceu a presença de todos os membros e deu por encerrada a presente reunião às
dezesseis horas e quarenta minutos, e para ficar registrada, lavrou a competente ata de forma
resumida, a qual segue assinada por todos os presentes.
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