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ORGAO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAI'ONGAS

CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DATA, flORA, LOCAL: No décimo
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
CMP. 1
primeiro dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove (11/02/2019) às 8h30min, na sede
do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à
Rua Arataiaçu, 331 Vila São Vicente. II PRESENÇAS CMP: (06) Aline Cristina Toso,
Bruna Cristina Gotardo, Juarez Pereira Vieira, Leandro Gonçalves de Oliveira, Luiz Carlos
Garanhani e Valdinei Juliano Pereira, III AUTORIDADE: Maria do Carmo Paiano Nihei
Presidente; IV CONVIDADOS: Membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal;
V ORDEM DO DIA: Apresentação do Consultor Financeiro José Coelho, da empresa Crédito
e Mercado, que presta consultoria ao IPPASA. VI DELIBERAÇÕES: A Diretora Presidente
do IPPASA Maria do Carmo Paiano Nihei e o presidente do Conselho Municipal de Previdência
Valdinei Juliano Pereira agradeceram a presença de todos. O consultor agradeceu e iniciou
parabenizando o Instituto porque em 2018 atingiram 83% da meta, apesar de não ter sido
atingida, e expectativa era bem pior. Explanou sobre o ano de 2018, que foi bastante tenso em
razão de vários motivos, como, por exemplo, a greve dos carninhoneiros e a eleição para
presidente. Realmente foi dificil o alcance das metas atuariais para os Regimes Próprios de
Previdência Social no ano de 2018. Sugeriu que fossem alterados os investimentos diminuindo
as aplicações em IMAS e alocando em fundos com médio prazo. Não retirar tudo, mas pelo
menos uns 10%. Essa medida, se faz necessária em razão da alta volatilidade dos IMAS e as
grandes expectativas políticas para o ano de 2019. Com a sinalização da Reforma Previdenciária
e do Ajuste Fiscal, a perspectiva esta em alta, porém, se estas não se concretizarem, o impacto
será grande. Instruiu aplicar em fundos de Gestão de Duration, pois alongam e encurtam o prazo
dos investimentos conforme o mercado. Aconselhou certamente, a diversificação. Quanto à
situação do desenquadrarnento da Política de Investimentos, em ralação ao Fundo BDR, o
consultor sugeriu que não fosse retirado o investimento nesse momento, para não realizar o
prejuízo, aguardar mais um pouco para tentar recuperar, e apenas alterar a Política, para adequar
os percentuais. O Comitê de Investimentos se manifestou, acatando a sugestão do Consultor, em
razão do desempenho do Fundo BDR nos últimos 12 meses e também porque agora não seria o
momento ideal para resgate. O CMP deliberou e ratificou a sugestão do COMIN, decidindo
também acatar a orientação do Consultor, visando à proteção da Carteira. Orientou acompanhar
mais de perto os investimentos e realizar uma gestão mais ativa ainda. O Presidente do
Conselho questionou quanto ao resultado dos investimentos no mês de janeiro e a Diretora
Administrativa e Financeira Marilda Mieko Futata informou que o resultado foi positivo. Ô\
Consultor Financeiro retomou a palavra e informou que o Investimento Caixa Supremo tem um
taxa de administração de 0,80%, e nos últimos doze meses apresentou uma rentabilidade d
5,76% e o Fundo da Caixa Brasil FI RF DI, tem uma taxa de administração de 0,20%, e conta
com uma rentabilidade nos últimos doze meses de 6,19%, ambos são DI, por isso sugeriu
xa de administração.
realocação no Fundo FI RF DI, por sua maior rentabilidad
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Comitê de Investimentos se manifestou a favor da realocação, e o Conselho Municipal de
Previdência acatou então as sugestões e decidiu fazer a troca, O Comitê de Investimentos
informou o CMP que o Banco Bradesco não apresentou a documentação necessária para o
credenciarnento, portanto orientam retirar a alocação lá constante e aplicar no Banco Itáu, no
Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II, também indicaram resgatar 50% dos
investimentos que estão alocados no IMA-B na Caixa Econômica e aplicar metade no Fundo
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica e a outra metade no Banco do Brasil, Fundo BB Alocação
Ativa FIC Renda Fixa. Quanto ao repasse de fevereiro, o COMIN indicou alocar no Fundo IDK2, por ser um fundo que está se destacando e por ser recomendação do Consultor Financeiro, O
CMP após informações do Consultor José Coelho, decidiram acatar a indicação. VII
ENCENCERRAMENTO: A presente Ata foi lida e achada em conformidade, e assinada por
todos os presentes, encerrando-se ás 11h. A próxima reunião ficou agendada para o dia
11/03/2019 às 13h. A palavra foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu o uso. O
Presidente do Conselho Municipal de Previdência agradeceu a todos os presentes, dando assim
por encerrada a Centésima Quadragésima Sexta Reunião Ordinária. Eu, Giuliana Manfrinatto
Fernandes, lavro e assino junto com o Presidente do CMP, demais Conselheiros e autoridades
presentes, conforme segue:
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Aline Cristina Toso
Conselheira
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G' lian Mafrinatto Fernandes

Secretária

Presidente
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