ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2018
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (30/05/2018), às 16:00H na Sala de
Reuniões do PREVIJUNO, à Rua do Cruzeiro, 163/167- Centro de Juazeiro do Norte-ce, reuniram-se
os membros do Comitê de Investimentos, Controle interno, diretoria administrativa. Com quórum a
reunião ordinária teve seus trabalhos instalados com os seguintes assuntos em pauta:
Vejam : SEGMENTO VALOR APLICADO
(em R$) Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil
118.658.700,89
51,3%
Caixa Econômica Federal
94.560.127,80
40,9% BNB ‐ Nordeste 12.642.777,98
5,5%
Planner CTVM 5.411.648,81
2,3%
100,0% 231.273.255,48 e mais
disponibilidades em conta bancaria de r$ 218.549,36 Dando ´prosseguimento, a respeito do
COMUNICADO do Fundo CAIXA RIO BRAVO FII, enviado no dia 10 de abril de 2018, pela Caixa
Econômica, Em atenção aos questionamentos levantados, informo(email da caixa Economica):
i.
Houve alteração dos extratos mensais do FII Caixa Rio Bravo para o período de Dez/17
a Março/18, em virtude do reprocessamento da carteira do fundo. Os extratos retificados foram
encaminhados pela Oliveira Trust em 17/04. Em anexo reencaminhamos, caso o PREVIJUNO não
tenha recebido diretamente do custodiante.
ii.
O reprocessamento da carteira alterou o valor de patrimônio líquido e consequentemente
o valor de cota patrimonial. Dessa forma, tal movimento não alterou a quantidade de cotas detidas
pelo PREVIJUNO. A alteração na quantidade de cotas se daria apenas através de movimentos de
compra e/ou venda de cotas no mercado secundário de bolsa de valores.Colocamo-nos à disposição
para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Carla Lima da SilvaGerente de Clientes e Negocios
III GEICO – Gerência Nacional de Investidores CorporativosCAIXA ECONOMICA FEDERAL, assim
foram tomadas as medidas necessárias e dando seguimento, relatou o parecer e as medidas sobre o
Relatório da assessoria “ Informamos que fizemos algumas alterações no Relatório Mensal de
abril/2018, para atender as novas exigências da Resolução CMN 4.604/2017 em virtude da Planilha
de Enquadramento dos Fundos CGACI-RPPS disponibilizada no site da secretaria de previdência do
ministério da fazenda na data 30/04/2018. Link de acesso: “<http://www.previdencia.gov.br/regimesproprios/investimentos-do-rpps/>”.Muitos Fundos de Investimentos foram realocados para outro
segmento, alterando sua posição no relatório mensal nos itens relacionados abaixo:
3.1 - ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
3.2 ‐ ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS.
3.3 ‐ ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI.
No Relatório Mensal de abril/2018, foi de forma individualizada as orientações pertinentes, em caso
de desenquadramento na carteira de investimento do RPPS.
Sobre a meta atuarial informou que a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 3,26% a.a e
atuarial acumulada no mesmo período é de 2,90%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma
rentabilidade de 112,35% sobre a Meta Atuarial.
‐ANÁLISE DE MERCADO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO:
Por dois meses seguindo, o mercado brasileiro sofreu forte influência do mercado
internacional, derrubando a rentabilidade dos investimentos de longo prazo como os índices IMA ‐ B.
Em represália ao protecionismo americano do presidente Donald Trump, que elevou a tarifa
de importação de aço em 25% e de alumíno em 10%, o Governo Chinês divulgou uma lista contendo
106 produtos norte‐americanos, que terão suas tarifas de importação elevadas para 25%. Entre os
produtos estão itens agrícolas, como a soja e milho, assim como a carne, suco de laranja e alguns
tipos de veículos e aviões. Estima‐se que esses produtos geram uma receita de US$ 50 bilhões.
Em meio a esse cenário, o FOMC decidiu no dia 21 de março, elevar a taxa básica de juros,
ficando entre 1,50% e 1,75%. Conforme a última ata do FOMC, a autoridade monetária vê como
apropriada, mais 4 elevações de juros em razão da perspectiva favorável para o cenário econômico.
No Brasil, a Taxa de desemprego sazonalizada se manteve estável (jan‐12,6%; fev‐12,5%;
mar‐12,4% e abr‐12,4%), indicando continuidade da recuperação do mercado de trabalho. Mesmo o
cenário interno mostrando recuperação, as notícias externas geraram pressão sobre o mercado
brasileiro, gerando impacto de elevação do dólar e desvalorização dos indices IMA de longo prazo.
Com relação as finanças da União, a arrecadação federal aumentou de R$ 105,1 bi para

R$ 105,7 bi em março, o que representou alta anual de 3,9%, em termos reais. Em entrevista, o
presidente do Banco Central Ilan Goldfajn, destacou que a atividade econômica está em recuperação
ainda incipiente e operando com muita ociosidade e que o desemprego ainda está elevado.
Nossa recomendação para aplicação (aportes) de recursos oriundos de repasses
previdenciários ou qualquer outra receita disponível é que sejam aplicados em:
> 60% índices moderados (IMA ‐ B 5 e/ou IDKA 2).
> 40% índices arrojados (IRF ‐ M e/ou IMA ‐ B).
Fora apresentado o portfolio de Investimentos, totalizando em R$ 231.491.804,84 , com posição em
30.04.2018 e os APRs, contamos com a presença do Controlador Interno nas reuniões, pessoal da
arrecadação. Nada mais a ser tratado, a Presidente deu a reunião por encerrada às 17:00H, em 30 de
maio de 2018. Eu, Daniel Santos Silva, digitei a presente ata, para aprovação e sendo aprovada por
unanimidade,
agora
será
assinada:*******************************************************************************************************

