
OAidàl

f ^>iig»ffirVRA«vaiCiPAL^ X O

VIÇOSAdoCEARA
UNIDOS Pfio POVO unicef

iPi(Aa wu-i«M

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO
CEARÁ VIÇOSA-PREV

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 54" Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do RPPS
do Município de Viçosa do Ceará. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro de 2018 (dois mil e
dezoito), às 9:00 horas, na sala de reuniões do Fundo de Previdência do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará, localizado na Rua Dr. Ornar Paiva n" 151,
Bairro Centro, Viçosa do Ceará. Reuniram-se os membros do comitê de Investimentos e a Diretoria
Executiva do VIÇOSA-PREV. inicialmente o Sr. Eriberto Soares Passos, presidente do Comitê de
Investimentos do RPPS do Município de Viçosa do Ceará cumprimentou a todos os presentes. Em
seguida e com a presença do analista de mercado financeiro Felipe Rocha, da LEMA Economia &
Finanças apresentou Relatório de Investimentos do período de janeiro a dezembro de 2017. A
Carteira de Investimentos do VIÇOSA PREV tem características bem conservadora, sendo
composta 100% por títulos públicos, com suas remunerações atreladas aos seguintes índices
econômicos: IRF-Ml - R$ 51.374.351,37 (72,07%); CDI - R$ 14.206.778,82 (21,12%); IMA-B
- R$ 2.288.825,98 (3,43%); GESTÃO DURATION - R$ 1.681.037,35 (2,50%) e IRF-M1+ - R$
591.411,24 (0,87%). No mesmo período apresentou uma rentabilidade acumulada de 10,67%,
contra uma previsão de meta amarial de 8,89%. A Evolução do Patrimônio em milhões de reais foi
de 58,115 em janeiro/2017, para 70,142 em dezembro/2017. Na oportunidade foi sugerido
realocação dos fundos de investimentos: CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP e CAIXA BRASIL IRF-Ml TÍTULOS PÚBLOS FI RENDA FIXA, para o
Fundo de Investimento CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA que faz
uma gestão ativa de títulos públicos, migrando de IRF-M para IMA-B ou IDkA, conforme o
mercado se ajusta. Alteração esta, visando melhor eficiência baseada na mudança do cenário
econômico, com redução da SELIC para 7% e taxa de inflação de 2,95 em 2017 e manter os
demais Fundos de Investimentos. Vale ressaltar que o Fundo de Investimento CAIXA BRASIL
GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA é formado integrahnente por cotas de fundos que
investem em títulos públicos, sendo portando, o nível de risco incorrido, o mesmo de antes da
alteração da carteira. As alterações propostas são em Fundos de Investimentos administrados pela
Caixa Econômica Federal. Imprescindível é a alocação de recursos em Fundos de Investimentos de
renda variável, especialmente fundos Multimercado e de Ações. Decisões a serem administradas no
decorrer do ano. Disse ainda, que foram analisados documentos referentes a renovação de
credenciamento das instituições financeiras, as quais o VIÇOSA PREV já possui recursos
investidos, que são: Banco do Brasil S.A. CNPJ: 30822.936/0001-69; Banco do Nordeste do
BrasU S.A. CNPJ: 07.237.373/0001-20; Banco Santander CNPJ: 62.318.407/0001-19 e Caixa
Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04. Concluindo que, com base na documentação
apresentada, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade das
instituições financeiras. Nada mais havendo a tratar, eu José Elias Silva de Oliveira, que secretariei
esta reunião, lavro a presente ata que, apos lida e aprova, vai assinada por todos os presentes. Viçosa
dcaCeará, em l&de janeiro dt2018.


