ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE
JULHO 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.
Aos vinte dias do mês de julho 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 os membros do Conselho Municipal de Previdência do Município
de Itapira. Estado de São Paulo, os Senhores: Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo
Henrique, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso e tendo como
convidada e secretária “ad hoc” a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi Chefe de Contabilidade e
Responsável Técnica pelos Investimentos do FMAP. O Conselheiro Fernando Vieira Caporali
justificou sua ausência. Ordem do Dia: Análise do Relatório de Investimentos do Semestre e
do mês de junho de 2018; Viabilidade de alocação de imóvel da Rua João de Moraes para
abrigar a sede do Fundo; Realocação de recursos para preservação dos investimentos; Outros
Assuntos a tratar. Dando início a reunião a Sra. Estercita leu a pauta e solicitou da Sra. Maria
Isabel Chefe de Contabilidade e Responsável Técnica dos Investimentos do FMAP, que fizesse
a explanação do Relatório de Investimentos Semestral e do mês de junho de 2018.
Resumindo o FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões fechou o Semestre com o
montante de R$ 72.703.979,04 (Setenta e Dois Milhões, Setecentos e Três Mil, Novecentos e
Setenta e Nove Reais e Quatro Centavos), ativos esses distribuídos de acordo com a
Resolução 4.604 por Gestores , todos enquadrados na: Caixa Econômica Federal R$
56.470.626,77 com 77,77% da Carteira, BB Gestão de Recursos DTVM R$ 7.232.242,46 com
9,96%, ITAÚ-UNIBANCO R$ 4.562.423,63 com 6,28%, Bradesco Asset Management R$
3.329.966,99 com 4,59%, Vinci Partners R$ 729.043,45 com 1% e Rio Bravo Investimentos R$
286.558,05 com 0,39%, ainda informamos que temos na conta movimento R$ 93.117,69.
Diante dos números não muito favoráveis do Mercado Financeiro, o FMAP fechou o mês com
rendimento negativo em R$ 375.409,55. Essa situação ainda é reflexo da greve dos
caminhoneiros que provocou um resultado muito negativo para a economia do país, com
muitas oscilações no mercado financeiro. O Comitê de Investimentos, diante da
recomendação da empresa de Consultoria Crédito e Mercado, ante as incertezas do mercado
no momento, com grande possibilidade de retornos negativos com os subíndices da família
IMA e IDKA, principalmente os de longo prazo, sugeriu a realocação do valor de R$
3.600.000,00 (Três Milhões e Seiscentos Mil Reais) resgatando do Fundo Caixa Brasil IMA-B TP
FI RF LP e investindo no Fundo Caixa Brasil Estratégica FI RF; e que os novos aportes recebidos
da Prefeitura Municipal de Itapira sejam aplicados no Fundo Itaú Institucional Alocação
Dinâmica II FIC RF. Esse movimento sugerido é em função desses fundos da Caixa Econômica e
do Banco Itaú-Unibanco serem fundos “duration”, que tem gestão ativa em títulos préfixados, permitindo ao gestor alongar ou diminuir seu prazo médio e sua participação na
carteira, o que torna o investimento diretamente ligado às oscilações das taxas de juros. Que
os demais aportes sejam investidos em fundos de curto prazo que são menos voláteis como
os indexadores CDI e/ou IRFM-1. A Sra. Estercita colocou para votação o Relatório de
Investimentos do 1º Semestre e as sugestões do Comitê de Investimentos que foi deliberado

aprovado, bem como as realocações e alocações sugeridas. Dando sequência à Pauta da
Reunião a Sra. Estercita informou aos membros presentes que o imóvel que era locado pela
Prefeitura onde funcionava a Perícia Médica e outros setores públicos foi devolvido ao
Locador, e que o proprietário vai realizar algumas obras de manutenção e reforma no local. O
Sr. João Zeferino entrou em contato com a Sra. Maria Isabel e ofereceu as dependências para
locar suas instalações ao FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Os membros
solicitaram da Sra. Maria Isabel que entrasse em contato com o referido dono do imóvel e
comunicasse a ele que temos um imóvel locado, porém há o interesse de locar a casa, mas o
aluguel não pode ser muito diferente do que o Fundo de Previdência paga atualmente. 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, 20 de julho de 2018.
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