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PAUTA

-» Análise do cenário econômico-financeiro.

-» Analisar os relatórios mensais elaborados pela Risk-Office.

•* Análise dos Fundos.

-• Decisão de resgates/aplicações dos ativos do IPREM.

DATA: 28/06/2017 INÍCIO: 7:30 h

ATAN2,006/2017-C.I.

Local: Sala de reuniões Instituto de

Previdência Municipal de Lençóis

Paulista - IPREM.

TERMINO: 8:25 h Fís. 01/02

Reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência

Municipal de Lençóis Paulista: Marcos Norabele - Presidente, Antonlo Marcos Martins -
Relator, Júlio Antonio Gonçalves - Membro e Jorge Alexandre Langona - Presidente do
Conselho Administrativo. A reunião foi presidida pelo Sr. Marcos Norabele, que
cumprimentou a todos em seguida apresentou a pauta da reunião, como também os

relatórios contendo; taxas de rentabilidades, rendimentos, valores dos ativos aplicados em
cada Instituição Financeira, sendo estes dados diários e acumulados até a presente reunião
Também foram apresentados os relatórios mensais emitidos pela empresa Risk-Office. O C.l
fez um balanço do mês de Maio de 2017, em que a carteira de investimentos do IPREM no
consolidado apresentou 4,95% acima da meta atuarial que é de 3,84%. O Comitê comentou
que o evento da delação do Grupo JBS ocorrido em maio, trouxe bastante volatilidade ao
mercado, como tem sido recorrente, as atenções ficam voltadas para o ambiente político.
Incertezas em relação à continuidade do Governo Temer e o andamento das reformas

políticas seguem na pauta dos investidores. O mercado financeiro já "precificou" tais
impactos nos ativos (título e ações). O controle da inflação, a entrada de recursos via
mercado externo e a credibilidade da equipe econômica tem ajudado a dissipar o pânico
dos agentes financeiros. Nas questões econômicas o controle da inflação, devido ao cenário
recessivo, merece destaque, com expectativa do IPCA fechar o ano em 3,46%, conforme
aponta o mercado. Controle inflacionário reforça a tendência de queda de juro na próxima
reunião do Banco Central. Apesar das incertezas e confusões políticas os resultados
acumulados neste primeiro semestre de 2017, continuam satisfatórios. Tantos os ativos de

baixo risco como também a bolsa de valores tiveram bons resultados. Até aqui, a renda fixa
apresentou bom retorno, como também a renda variável. A antecipação deste cenário de
queda do juro e uma possível aprovação das reformas políticas foram os motivadores para
os ganhos na bolsa de valores e nos títulos públicos federais nos primeiros seis meses do
ano. Atualmente, a taxa de juro está em 10,25% ao ano (SELIC). Oscilações de rendimento
podem se tornar mais freqüentes daqui em diante, à medida que as taxas praticadas
alcancem os patamares mais próximos das expectativas de mercado. Nos EUA, a

combinação de um nível de crescimento ainda robusto com a ausência de sinais de elevação

mais acentuada da inflação deve trazer conforto ao Fed para manter seus planos, levando-o

a continuar seu ciclo de normalização monetária gradual. Na China, a atividade econômica

seguiu conforme o esperado tanto pelo governo, como pelo mercado. Já na Europa, a
economia da zona do euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2017. O Banco Central

Europeu - BCE, já vê crescimento sólido também no segundo trimestre. Continuando a

reunião, o C. I. concluiu que mediante a leitura do mercado e baseado nas informações
apresentadas pela Assessoria Financeira do Instituto, a empresa Risk-Office S/A., o C.l. reco-|
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mendou o gestor do IPREM, alocar as sobras dos valores das contribuições previdenciárias
recolhidas no mês, no Fundo Bradesco PI Renda Fixa IRF-Ml Títulos Públicos, enquadrado
(Art. 7^. Inciso I, Alínea b) Renda Fixa, mantendo a "calibragem" da carteira de investimentos
e aproveitar melhor ainda taxas de juros, adotando assim, um tom de cautela nas decisões

financeiras. Recomendou também ao Gestor a resgatar o valor da folha de pagamento dos
inativos (aposentados e pensionistas) do IPREM, competência de Junho de 2017, da
aplicação do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fl, enquadrado
(Art. 72. Inciso I, Alínea b),vinculada a conta movimento 130.182-9 - Agência 0573-8, Banco
do Brasil S/A. As decisões e perspectivas aqui apontadas estão em sintonia com a realidade
econômica e as aplicações de recursos estão compatíveis com o cenário traçado. Nada mais
havendo a tratar o Sr. Presidente do Comitê de Investimentos, encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos, eu Antonio Marcos Martins, relator do Comitê de
Investimentos, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros
presentes.
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