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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 24 de agosto de 2016.

Participantes: Membros Efetivos: Celso Tadeu Pelizer, Maria Isabel Iamarino Pizzi e Márcia de
Kátia Francesquini Miquilini - Convidado: Membro Suplente - Marlene da Silva Lima Rafaelli
Às 08:30 horas do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do
Comitê de Investimentos para reunião extraordinária para fins de deliberar sobre realocações dos
investimentos do FMAP. Iniciando aos trabalhos, o secretário agradeceu a presença de todos e
procedeu à leitura da ata da última reunião ordinária realizada em 17 de agosto de dois mil e
dezesseis que após lida foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Primeiramente foi passado,
pela Sra. Isabel, um resumo do Relatório Focus desta Semana apresentando os Índices Econômicos
e as tendências do mercado financeiro diante das perspectivas macroeconômicas, bem como as
recomendações de investimentos, pela empresa de consultoria Crédito e Mercado, ante aos
números apresentados e cenários econômico. Como já discutido na reunião anterior, a empresa de
Consultoria Crédito e Mercado apresentou uma nova visão com relação à perspectiva econômica e
de mercado, mudando inclusive sua recomendação anterior, propondo aos RPPS, uma exposição de
45% nos vértices mais longos (dos quais 10% direcionados para o IMA-B 5+ e/ou IDKA 20A e
35% para o IMA-B Total), 25% para os vértices médios (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDkA 2A) e 5%
para o vértice mais curto, representado pelo IRF-M 1, e mesmo pelo DI, face a constituir uma
reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras. Ressalta ainda que as aplicações em renda
fixa, por ensejarem o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o
longo prazo conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores. Já as realizadas em renda
variável, que ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas
efetivamente para o longo prazo. Sugestão de Alocação dos Recursos: Longuíssimo: IMA-B5+ e
IDKA20A = 10%; Longo: IMA-B = 35%; Médio: IMA-B5 - IDKA2 - IRF-M = 25%; Curto: CDI
e IRF-M1 5%; Fundos de Ações e Fundos Imobiliários e Crédito Privado = 25%. Carteira atual
do FMAP: Longuíssimo: IMA-B5+ = 4,11%; Longo: IMA-B = 20,35%; Médio: IMA-B5 IDKA2 - IRF-M = 52,01%; Curto: CDI e IRF-M1 18,34%; Fundos de Ações e Fundos
Imobiliários e Crédito Privado = 5,18%. Assim após análise do quanto exposto e proposto,
respeitando as possibilidades e necessidades das obrigações do FMAP, foi deliberado e aprovado
pelos membros deste Comitê que as realocações para vértices mais longos sejam realizadas nos
recursos financeiros do Fundo Capitalizado, já que estes valores, conforme mostra na Avaliação
Atuarial, serão utilizados a longo prazo. Realocação Proposta e Aprovada: 1. Dos 8,27%
aplicados em fundos DI e IRF-M1, aproximadamente R$ 5.879.964,44, realocá-los 5% em IMAB5+ e 2,5% em IDKA20A, e o restante manter em fundos DI e IRM-F1 para fins de
movimentação; 2. Dos 13% aproximadamente aplicados em IDKA2 realocá-los 10% para o Fundo
IMA-B, e dos 19% aproximadamente aplicados em IMA-B5 realocá-los 5% para o IMA-B,
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totalizando assim uma realocação em IMA-B em 15%. Foi ressaltado,em relação à aplicação em
fundo IDKA20A, que, antes seja realizada a avaliação do Fundo a ser proposto e opinião junto a
empresa de consultoria com referência ao percentual da aplicação sugerida. Após as realocações,
sendo estas efetivadas, a Carteira do FMAP ficará com a seguinte exposição: Longuíssimo: IMAB5+ = 11,61%; Longo: IMA-B = 35,35%; Médio: IMA-B5 - IDKA2 - IRF-M = 37,01%; Curto:
CDI e IRF-M1 = 10,84%; Fundos de Ações e Fundos Imobiliários e Crédito Privado = 5,18%.
Esgotada a pauta do dia, e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi declarada encerrada a
reunião. Nada mais.

Celso Tadeu Pelizer

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Márcia Kátia Francisquini Miquilini.
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