FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES – F. M. A. P.
Rua Rui Barbosa, nº 628– Centro – CEP 13.974-340

ATA Nº 008/2017

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS
Data: 29 de maio de 2017.
Participantes: Membros Efetivos: Celso Tadeu Pelizer, Maria Isabel Iamarino Pizzi e Márcia
de Kátia Francesquini Miquilini
Membros Suplentes: Alberto Foraciepe Neto e Marlene da Silva Lima Rafaelli

Às nove horas do dia vinte e nove do mês de maio 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 para reanalisar as realocações deliberadas e
propostas ao Conselho Municipal de Previdência em reunião extraordinária realizada por
este Comitê em 24 de maio de 2017. Naquela reunião o Comitê de Investimentos deliberou
e propôs ao Conselho Municipal de Previdência a aplicação de R$ 200.000,00 no Fundo
Caixa Brasil Ibovespa FI Ações o qual foi deliberado e aprovado pelo Conselho de
Previdência a aplicação de R$ 200.000,00 proposta. Entretanto, Conselho Municipal de
Previdência, aproveitando a justificativa dada pelo Comitê diante da estratégia em aumentar
a exposição em renda variável, bem como que as cotas estão em baixa diante do ocorrido no
dia 18 de maio pp., e assim aumentar um pouco mais sua diversificação na Carteira, foi
solicitado pelo Conselho ao Comitê, aproveitando essa baixa, um estudo e a possibilidade
de aumentar a exposição em renda variável, aplicando mais R$ 300.000,00 no Fundo Caixa
Brasil Ibovespa FI Ações, visto que o FMAP não tem aplicação neste segmento
(IBOVESPA). Aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta do dia, e ninguém mais querendo
fazer uso da palavra, foi declarada encerrada a reunião. Nada mais.
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