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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS
Data:10 de abril de 2017
Participantes: Membros: Efetivos: Celso Tadeu Pelizer, Maria Isabel Iamarino Pizzi e Márcia de
Kátia Francesquini Miquilini - Suplente: Marlene da Silva Lima Rafaelli.

Convidados: Júlio Alves Bittencourt Júlio e Andréa Capinan Scardoeli.
Às dez horas do dia dez de março de dois mil e dezessete, atendendo a convocação pela
Gestora de Investimentos, Sra. Isabel Iamarino Pizzi, reuniram-se os membros do Comitê
abaixo assinados para reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do FMAP. Dando
início aos trabalhos, a Sra. Isabel agradeceu a presença e disse que a presente reunião foi
marcada em razão da visita do Sr. Júlio Alves Bittencourt, Operador de Mesa da Gerência
Nacional de Investimentos Corporativos da Caixa Econômica Federal e da Sra. Andréa
Capinan Scardoeli, Gerente Geral da Caixa Econômica Federal de Itapira para discutir sobre o
cenário econômico prospectivo, a Carteira de Investimentos do FMAP e as de aplicações ante à
previsão de quedas da Taxa Selic. Na oportunidade explanou sobre os fundos da Caixa Federal
de Renda Fixa: 1) Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP, tendo como benchmark IRFM e enquadrado no artigo 7º,inciso I “ b” da Resolução MPS com rentabilidade de 2017 em
6,3l %; 2) FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa - Fundo com gestão ativa com benchmark
o IPCA na qual o gestor fará as alocações conforme cenário - Enquadramento Artigo 7º., Inciso
IV–É um fundo iniciado em dezembro de 2016 e a rentabilidade em 2017 está em 4,64% Passou inclusive que este fundo tem menos de 12 meses e para avaliação da performance de
um fundo é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.Propôs também ao Comitê analisar
opções de diversificações na renda variável, trazendo inclusive opções de investimentos de
fundos da Caixa Federalneste segmento como, o FIA BRASIL IBOVESPA - Benchmark
Ibovespa - enquadramento no artigo 8º. Inciso I, da Resoluçãoinformando que está com
rentabilidade em 2017 em 6,99%; e por último o Fundo FIA Infraestrutura com enquadramento
no
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2017 de 9,76%. Apresentou, inclusive, uma planilha com contendo a rentabilidade em 2017 de
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todos os Fundos da Caixa Econômica Federal próprios para investimentos dos RPPS. O Sr.
Júlio fez uma analise da Carteira do FMAP e disse que é uma carteira bem diversificada,
passando inclusive a tecer comentários sobre as alocações de recursos do FMAP em diversos
pontos demonstradosem planilha eexplanando sobre o enquadramento perante a Resolução
n.º3922/2010; Os percentuais apontados por segmentos em renda fixa e variável, dentre eles o
percentuais em Títulos Privados e Títulos Públicos na Renda Variável e a diversificações
dentro da aplicação de renda variável. Por fim demonstrou os percentuais de ações e segmentos
na renda variável, inclusive uma exposição do percentual do fator risco de cada fundo e da
"duration" e liquidez da Carteira do FMAP. Em seguida o Sr. Julio fez uma analise da
perspectiva de investimentos para o ano de 2017. Disse que a tendência de investimentos é em
fundos de renda fixa mais longos e fundos de renda variável. É procurar aumentar a exposição
da Carteira em renda variável buscando investir numa economia real, ou seja, nas empresas.
Com a taxa de juros menor compensa os investimentos de longo prazo e na renda variável a
sugestão é nos segmentos imobiliários e infraestrutura. Colocou que a previsão da Taxa Selic
para 2017 é de duas fortes quedas, uma em abril de l% e outra em maio também de l%. Pediu
para nós do Comitê fizessem uma melhor análise em papéis Ibovespa, pois têm previsão de
chegar a um patamar de 72.000 pontos e também em papéis de Infraestrutura. Disse que o
mercado já precificou a reforma da previdência. Por fim falou que a tendência é que os fundos
DI tenha um bom resultado até o mês de abril de 2017 por isso é bom analisar e pensar em
realocação para fundos NTNBs (IPCA+Taxa), sugerido inclusive uma boa opção nos préfixados IRF-M e IRF-M1+. Sugeriu ainda que abrissem na CVM e analisasse o Fundo Gestão
Estratégica da Caixa de Renda Fixa que é composto com 66% de IRF-M e 33% em IRF-M1+
como uma boa opção de investimento. Encerrado a explanação do Sr. Júlio e esgotada a pauta
do dia e como ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foram agradecidas as presenças do
Sr. Júlio e da Sra. Andrea e declarada encerrada a reunião. Nada mais.

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Celso Tadeu Pelizer

Márcia de Kátia Franceschini Miquilini
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