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PAUTA ATA Ne. 007/2017 - Cl.

■* Análise do cenário econômico-financeiro.

■» Analisar os relatórios mensais elaborados pela RIsk-OffIce.

-» Análise dos Fundos.

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

Local; Sala de reuniões Instituto de

Previdência Municipal de Lençóis

Paulista-IPREM.

DATA: 26/07/2017 INÍCIO: 7:35 h TÉRMINO: 8:30 h FIs. 01/02

Reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos do instituto de Previdência
Municipal de Lençóis Paulista: Marcos Norabele - Presidente, Antonio Marcos Martins -
Relator, Júlio Antonio Gonçalves - Membro. A reunião foi presidida pelo Sr. Marcos
Norabele, que cumprimentou a todos e 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.i. fez um balanço do mês de junho e do 1^. Semestre de 2017, em
que a carteira de investimentos do IPREM no consolidado apresentou 5,70% acima da meta
atuarial (IPCA+6%) que é de 4,11%. O C.I. comentou sobre o cenário de forma geral no
Brasil, o qual as atenções têm sido voltadas para o ambiente político, de forma recorrente,
incertezas em relação ao rol de denúncias 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 conjunto
de más notícias. Nas questões econômicas, o controle da inflação (devido ao cenário
recessivo) merece destaque, com expectativa do IPCA fechar o ano em 3,10%. O ciclo de
queda na taxa de juros SELIC deve continuar. O Copom deve anunciar hoje mais uma
redução de 100 pontos base (p.b.) a taxa Seiic, ficando a taxa de juro em 9,25% ao ano.
Apesar das incertezas e confusões políticas os resultados acumulados até aqui neste ano de
2017 são satisfatórios. Tantos os ativos de baixo risco como também as bolsas de valores
mostram bons resultados. 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 meses do ano. O cenário externo também tem
ajudado. No campo econômico não há evento que traga maiores preocupações para os
investidores. Taxas de juros em patamares baixos, boa liquidez e bons lucros nas empresas
ajudam o fluxo dos recursos para o Brasil. Daqui em diante, os olhos e medidas deverão
estar mais voltados para o momento do encerramento do ciclo da queda dos juros. Além, é
claro, do acompanhamento do calendário das reformas. Parece cada vez mais difícil,
alcançar os mesmos bons resultados nos próximos meses. Então a tônica deve estar em
garantir os bons resultados já alcançados. Já Na Europa, o Banco Central (BCE) manteve
inalterada a política monetária e o discurso de cautela a respeito da revisão do pacote de
estímulos. Na China, o crescimento da economia surpreendeu positivamente no segundo
trimestre. Quando o PIB do segundo trimestre avançou na comparação com o mesmo
trimestre do ano anterior, mantendo assim o ritmo de expansão. O bom desempenho da
economia chinesa, coloca um viés de alta na projeção do mercado para o ano. N05 EUA a
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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. 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., recomendou o gestor do
IPREM, a resgatar no momento oportuno, o saldo total do Fundo Santander Fundo de

Investimento Small Cap Ações, enquadrado (Art. 82. Inciso III), renda Variável, vinculado a
conta movimento 45-000156-7 movimento - Banco Santander S/A e aplicar o saldo no
Fundo Santander Fl IRF-Ml Títulos Públicos RF, enquadrado (Art. 72, inciso I, Alínea b).
Renda Fixa, vinculado a mesma conta-corrente. Tal decisão foi pautada no fato que, desde
23/01/2013, quando ocorreu a aplicação inicial, o referido fundo não obteve uma boa
performance, devido vários fatores econômicos e políticos no período que o impactaram, e

que hoje estamos com um valor bem acima do inicial e com rentabilidade superior, sendo
então no entendimento do C.I., o melhor momento para aplicar em um fundo com menor
volatilidade, dadas as incertezas, que ainda predominam sobre nosso país. Também foi
recomendado alocar as sobras dos valores das contribuições previdenciárias recolhidas no
mês, no Fundo Caixa Fl Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, enquadrado (Art. 72.

Inciso 1, Alínea b) Renda Fixa, mantendo ainda o "tom" de cautela, aplicando assim em
fundos com menores volatilidades e vencimentos de curto prazo. Recomendou também ao
Gestor a resgatar o valor da folha de pagamento dos inativos (aposentados e pensionistas)

do IPREM, competência de Julho de 2017, da aplicação do Fundo Itaú Institucional

Referenciado Dl, enquadrado (Art. 72. inciso IV, Alínea A), vinculado a conta movimento
33.247-8 - Banco Itaú 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
presénte
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