FUNDO MUNICIPAL DE

APOSENTADORIA

E P E N S Õ E S – F. M. A. P.

Rua Rui Barbosa, nº 628 – Centro – CEP 13.974-340

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO
DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.
No dia primeiro do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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, Yaeko
Nakatsubo Henrique e Maria Angélica Yoshizato e tendo como convidada e secretária “ad hoc” a
Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi Contadora do FMAP; o Senhor Fernando Vieira Caporali e Sra.
Raquel Cássia de Campos Cardoso justificaram a ausência por motivo de trabalho. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre o resgate da rentabilidade de fundos renda variável e o fundo de renda fixa
atrelado ao IMA B. Dando início aos trabalhos, a Sra. Estercita Rogatto Belluomini
agradeceu a presença dos membros presentes e informou que a reunião foi marcada para
deliberar sobre a rentabilidade de alguns fundos que tiveram um retorno bastante expressivo
no mês de janeiro e solicitou da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi a explanação. A Sra. Maria
Isabel, Gestora de Recursos do FMAP esclareceu que o Fundo Municipal de Aposentadoria e
Pensões tem feito um acompanhamento preciso nos rendimentos dos fundos de renda
variável dentre eles os Fundos Governança, Dividendos e IBOVESPA os quais estão com
retornos de 9,44 %, 10,63%, 10,74% e 3,446% respectivamente no mês de janeiro de 2018 e que
o Comitê de Investimetos; sugerem o resgate de 10% do valor aplicado realocando em fundos
menos voláteis, protegendo e buscando a meta atuarial. Foi solicitada a análise da Consultoria
Crédito e Mercado que oportunamente sugerem o resgate do retorno auferido. Além dos fundos
acima referidos os Fundos de renda fixa seguimento IMA-B que estão trazendo um retorno de
aproximadamente 3%, que também é um percentual bastante alto em relação à meta atuarial
projetada de IPCA + 6% aa. O Comitê de Investimentos sugere também o resgate de 3% dos
fundos IMA-B, realocando os valores em fundos de renda fixa atrelados ao DI. Todos os
membros deliberaram aprovar esses movimentos de resgate e realocação visto que no ano de
2018, de acordo com as expectativas do mercado, será muito difícil bater a meta atuarial. 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 a reunião e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária
“Ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim __________________ e por todos os
presentes. Itapira-SP, 01 de Fevereiro de 2018.
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