ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA
TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2016 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL
DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM
ITAPIRA-SP.
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, as 9:00 horas, na sala
de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Rui
Barbosa nº 628, em Itapira, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho
Municipal de Previdência do Município de Itapira. Estado de São Paulo, as Senhoras:
Estercita Rogatto Belluomini, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Maria Angélica Yoshizato,
e tendo como secretária “Ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi. O Sr. Fernando Vieira
Caporali justificou sua ausência e a Sra. Yaeko Nakatsubo Henrique não compareceu por
motivo de saúde. ORDEM DO DIA: 1) Realocação de Fundos de Investimentos; 2) Outros
assuntos a tratar. Dando início a Reunião a Sra. Presidente Estercita Rogatto Belluomini
agradeceu a presença de todos e dando início aos trabalhos informou que essa reunião
extraordinária é em função do Comitê de Investimentos representado pela Sra. Maria
Isabel Iamarino Pizzi sugerir uma realocação dos fundos de investimentos que estão
alongados e com rendimentos negativos desde o dia 14 de novembro e que conforme ata
de reunião do Comitê de Investimentos realizada em 30 de novembro de 2016 explica a
condição dos investimentos e as sugestões aos membros do Conselho: 1) Análise da
Carteira Atual do FMAP (Vide Planilha Anexa): Primeiramente, foi analisada a Carteira do
FMAP de aproximadamente R$ 67.088.098,99 - Data de 30 de novembro de 2016. A
carteira de investimento do FMAP contemplam na maioria das aplicações em renda fixa
93% aproximadamente. A alocação dos recursos, apesar de apresentar 24 fundos de
investimentos distintos, incluindo renda variável, representa uma razoável diversificação,
entretanto uma concentração alta em fundos de renda fixa de longo prazo e de alta
volatilidade. Com o cenário econômico e político atual, tanto doméstico como
internacional trouxe neste mês mais incertezas nos investimentos. Com isso,
principalmente os fundos IMAB e IMA-B5+ fica mais exposto a alta volatilidade e
consequentemente um maior risco de mercado. A partir deste contexto atual de mercado
e, com uma configuração das aplicações do FMAP apresentando um perfil de risco de
mercado arrojado no segmento de renda fixa, a sugestão é buscar uma média volatilidade
protegendo a carteira nesse momento de incertezas. Finalizamos o mês de outubro/2016
apresentando uma rentabilidade aproximada acumulada de 15,30% representando mais de
138,90% da meta atuarial, entretanto, neste mês de novembro já tivemos um revés nos
fundos IMA-B e IMAB-5+ com resultados negativos. 2) Realocações: Desta forma faz que
estejamos mais atentos às oscilações do mercado que pelas informações de economistas e
pessoas envolvidas na área de investimentos essas incertezas podem persistirem pelo
menos até abril de 2017. Objetivando uma proteção na carteira visto que temos uma
margem bem acima da meta a sugestão para o momento é propor o encurtamento da
carteira propondo o aporte dos fundos IMA-B (Caixa Brasil e Caixa Novo Brasil) de
aproximadamente 60% e do IMA-B5+ (Caixa Brasil IMA-B5+) de aproximadamente 70%)
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totalizando um valor de aproximadamente de R$ 15.167.244,93 e realocá-los na proporção
de 8,84% para o fundo Caixa Brasil IDKA2, 8,84% para o Fundo Caixa Brasil IRF-M, 41,16%
para o Fundo Caixa Brasil IRM 1 e 41,16% para o Fundo Caixa Mega FI RF. Diante dessa
explicação junto ao Conselho a Sra. Presidente Estercita Rogatto Belluomini colocou em
votação essa realocação. O Conselho com a presença da maioria dos conselheiros aprovou
e deliberou a realocação de acordo com a sugestão dos membros do Comitê de
Investimentos que deverá tomar as providências cabíveis para essa mudança dos
investimentos. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da
palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini deu por encerrados os trabalhos e eu Maria
Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei à presente ata que vai assinada por mim
__________________ e por todos os presentes. Itapira-SP, 30 de Novembro de 2016.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Conselho Municipal de Previdência
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