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COMITE DE INVESTIMENTOS DO FAPS

ATA Nº. 002/ 2018

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezoito às dezessete
horas e dez minutos na Sala onde funcionam as dependências da
Tesouraria Municipal, situado na Avenida Rio Branco, nº 261, nesta
cidade de Encruzilhada do Sul em reunião marcada pelo senhor
Presidente do Comitê de Investimentos, criado pelo Decreto nº 3.181 de
15.10.2012 e designados pela Portaria nº 9.121 de 11.10.2012 e de
acordo com o artigo 2º, inciso IV do regimento interno do referido
comitê por convocação de seu presidente, reuniram-se com o objetivo
de apreciar o relatório de gestão do primeiro trimestre de 2018, iniciada
a reunião o presidente do Comitê de Investimentos José Carlos
Henrique da Luz disse que a Resolução CMN nº 4.604 era muito
enfática no que dizia respeito a responsabilidade do gestor de recursos
do

RPPS

quanto

a

observância

dos

princípios

de

segurança,

rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação a natureza das
obrigações assumidas pelo RPPS e seu plano de benefícios além de
transparência na gestão onde a boa fé, a lealdade e a diligência
deveriam nortear o comportamento do dirigente máximo dos recursos
financeiros e que esses assegurassem no mínimo a garantia de

pagamento de todos compromissos existentes sempre respeitando o
estabelecido em sua Política Anual de Investimentos, continuando o

gestor financeiro disse que cada vez mais era necessário um maior
refinamento das instituições gestoras de recursos e que medidas mais
rígidas deveriam ser tomadas no sentido de que fossem prevenidas as
ações

no

sentido que

instituições e

fundos de investimentos de

fachadas constituídos somente com o intuito de receber recursos dos
RPPS

e que não oferecessem nenhuma garantia dos títulos de

créditos emitidos por elas

e não possuíssem lastro necessário para

cobertura de eventuais aplicações ou aportes caso os regimes próprios
viessem a fazer essas operações, dando prosseguimento o gestor
expos que esse esquema fraudulento só seria possível

com a

conivência de dirigentes dos fundos de pensão e dos regimes próprios
pois os princípios que norteavam o processo decisório de investimentos
preconizavam

que

antes

de

qualquer

aplicação

o

gestor

deveria

consultar não só a existência como deveria fazer a verificação do
histórico e experiência de atuação dos

gestores e dos administradores

dos fundos de investimentos e de seus controladores, bem como a
análise quanto ao volume de recursos que tais tivessem sob sua
gestão e administração, a qualificação de seu corpo técnico e a
segregação de suas atividades, e ainda deveria avaliar a

aderência da

rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos
fundos de investimentos sob sua gestão e administração, no período
mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento, continuando passou
a expor os resultados dos investimentos obtidos no primeiro trimestre
pelo RPPS, disse que atendendo ao que fora estabelecido
Anual

de

Investimentos

a

rentabilidade

acumulada

na Politica
foi

de

R$

1512.573,21 perfazendo 2,98% frente a uma meta atuarial de 1,89%,
representando

um

ganho

de

1,1027%

frente

a

meta

atuarial

estabelecida, o patrimônio acumulado em aplicações financeiras foi de
R$ 52.490.300,82,
aplicados

os

os fundos de investimentos em que estavam

recursos

que

apresentaram

melhores

resultados

em

rentabilidade foram respectivamente Caixa Ações Valor Small Caps
9,70%, Caixa FI Brasil 2030 II, 5,54%, BB Prev IMA B FI 5,02%, BB
Prev RF TP VI 4,71% e Caixa IRF M 3,88%, exceto o BB Perfil
Previdenciário FIC FI e o Banrisul Foco IRF M1 que estavam com

rentabilidade abaixo da meta atuarial todos os demais fundos haviam
garantido bons resultados, justificando que tais fundos de investimentos
por serem muito conservadores e tendo em vista que a Taxa Selic
ainda estava em viés de redução estes fundos performaram muito
abaixo da meta e que seria necessário reajustar a carteira com vistas a
otimizar os resultados, diminuindo-se a concentração de recursos nos
ativos que tinham como índice de referencia o CDI e o IRF M 1 e
sugeriu que fossem aplicados um volume maior de recursos no IRF M
que contém todos os títulos de renda fixa de mercado posicionados
com dois prazos médios de suas carteiras perfazendo dessa forma uma
rentabilidade melhor frente a uma incerteza da continuidade ou não do
corte de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, a
seguir foi apresentada a composição das carteiras por ativos o IMA B
5, Índice de Mercado ANBIMA com prazo de até 5 anos possuía em
carteira aplicados o valor DE R$ 13.480.598,88 dos recursos perfazendo
25,68%, o IDKA IPCA 2 A

Índice de Duração Constante ANBIMA

segmento 2 A COM 11.874.894,68 com 22,62% dos recursos, o IRFM
1 Índice de Mercado ANBIMA – LTN NTN F com prazo de até um ano
de vencimento tinham em carteira aplicados 8.908.262,61 com 16,97%
dos recursos, o CDI , Certificado de Depósito Interbancário com
8.730.415,62, 16,63%, o IMA B, Índice de Mercado ANBIMA NTN B
com 5.725.698,77 com 10,90%, o IRF M, índice de Mercado ANBIMA
LTN E NTN F com 2.304.673,59 com 4,39% o SMALL , BM7F
BOVESPA SMALL CAPS com 1.063.807,27 concentrava 2,02% dos
recursos aplicados já outros ativos com 401.958,40 tinham os restantes
0,76% do total

dos recursos da carteira do FAPS, em seguida fez uma

análise do relatório focus do Banco Central de 13.04.2018 com a
análise do mercado e disse que estava preocupado com redução pela
3ª semana consecutiva da previsão do PIB, pois na sua análise isso
mostrava

claramente

que

a

recuperação

da

atividade

econômica

mostrava-se muito mais lenta do que o governo esperava, assim a

baixa produção industrial e a confiança dos consumidores não haviam
atingido as expectativas o que confirmava que o desempenho do PIB
poderia ficar aquém das expectativas, mas que isso se devia que o

efeito da Política Monetária tem efeitos defasados na recuperação
econômica e para alimentar esse ciclo os resultados devem aparecer
em alguns meses com a evolução do crédito em especial

para as

famílias e que a baixa ociosidade da economia era o que explicava que
haviam núcleos mais baixos de inflação, com salários médios menores
provocados pela alta taxa de desemprego

contribuíam de forma

eficiente para essa tendência declinante nos índices de preços, mas
que era preciso colocar no radar que a situação fiscal deveria ser
colocada nos trilhos e que essa confiança não fosse abalada, mas que
ainda era cedo para que se fizesse projeções tendo em vista que
enfrentaríamos um cenário político bastante complicado e que essa
lenta recuperação havia feito com que boa parte da população ainda
não tivesse sentido

os efeitos dessa retomada e que os parcos

resultados alcançados mostravam claramente a tendência do eleitorado
migrando seu enfoque para um governo mais de oposição com enfoque
para o risco de uma nova aventura política mais a esquerda no Brasil,
mas que esses riscos somados aos conflitos geopolíticos mundiais aos
os

mais

recentemente

relacionados

a

região

do

Oriente

Médio,

principalmente a consolidação do território da Síria pelo presidente
Bashar Al Assad que contava com o apoio da Russia , Irã e seus
aliados xiitas, e outros também de grande importância no cenário global
como um todo que

afetavam de uma forma mais contundente os

preços das commodities e que deveriam ser incorporados as carteiras
de investimentos do regime próprio, pois em termos macroeconômicos
todas as variáveis afetariam a precificação dos ativos seja via inflação,
PIB, Dívida Pública, Juros, Câmbio como um todo. Os membros do
Comitê

manifestaram-se

favoráveis

a

apresentação

do

relatório

sugerindo que se reposicionassem as carteiras de forma a melhorar o
desempenho dos investimentos, mas sem descuidar da volatilidade do
mercado e que o gestor tivesse muita prudência, pois mesmo com
ganhos abaixo da meta os investimentos haviam garantido uma boa
liquidez

e

por

serem

muito

conservadores

eles

não

ofereceriam

resultados negativos observando dessa forma o que fora proposto na
política anual de investimentos. Nada mais havendo a tratar encerrou-se

a reunião lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros
do Comitê em Encruzilhada do Sul, 17 de abril de 2018.
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Presidente do Comitê
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