
               PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

              DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

FOLHA   084/200

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 12/07/2016

Participantes:  Diretora  Presidente  do  Guarujá  Previdência,  Célia  Rodrigues
Ribeiro  -  Gerente  Administrativo,  Aline  Borges  de  Carvalho  –  Gerente  de
Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, Lucielma Ferreira Feitosa -
Gerente  de  Previdência,  Antônio  Eduardo  Teodoro  da  Silva.  Convidados:
Controlador Interno – João Paulo Garcia de Andrade.

Às nove horas do dia doze de julho de dois mil e dezesseis reuniram-se os membros do comitê
abaixo-assinados  e  os  convidados  para  essa  reunião.  Dando início  aos  trabalhos,  a  Diretora
Presidente do Guarujá Previdência Célia Rodrigues Ribeiro procedeu à leitura da ordem do dia,
que passou a ser objeto de análise pelos presentes:  1) Leitura e aprovação da Ata anterior:
Leitura da ata e aprovação; 2) Avaliação do Mercado Financeiro: No cenário internacional o
principal destaque das últimas semanas foi o resultado do referendo realizado no Reino Unido,
no qual 52% dos eleitores apoiaram a saída da chamada União Europeia. Ainda é cedo para
estimar quais serão os reais impactos desta decisão, mas esperamos que o ambiente de elevada
incerteza afete negativamente a confiança e atividade dos países europeus de uma forma geral.
Nos Estados Unidos, com a divulgação de dados mais fracos do que o antecipado relativo ao
mercado de trabalho, a tese de alta iminente da taxa de juros norte-americana perdeu força. No
entanto, apesar da baixa geração líquida de postos de trabalho, outros indicadores de atividade
seguem  apontando  para  um crescimento  econômico  próximo  do  potencial  norte-americano.
Desta forma, mantemos nossa projeção de elevação da taxa de juros norte-americana ainda este
ano. Na China,  as últimas semanas pouco adicionaram em termos de novas informações, de
modo que a desaceleração da economia permanece como um risco a ser monitorado. Em relação
ao Brasil, iniciamos o segundo semestre de 2016 com a economia brasileira em uma situação
ainda bastante desafiadora. A nosso ver os próximos trimestres ainda deverão contemplar quedas
tanto para o consumo das famílias quanto para os investimentos. Com isso, a economia brasileira
deverá registrar uma contração de 3,5% neste ano, 2016, a ser seguida de uma tímida expansão
de  0,2%  em  2016.  Para  que  fosse  vista  uma  recuperação  mais  célere  da  economia,  seria
necessária uma redução adicional das dúvidas relacionadas aos rumos da política econômica, em
especial   da   política   fiscal. De  fato, o  conjunto  de  reformas  que tem sido apresentado pelos
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 integrantes da equipe econômica representa um passo na direção correta, mas ainda não será
suficiente para reverter a atual tendência de elevação da dívida pública. Para tanto, seria preciso
não só a redução da rigidez orçamentária e a revisão dos gastos públicos, como também um
aumento da carga tributária. No que diz respeito à inflação, os níveis correntes seguem elevados
mas já são claros os sinais de gradual desaceleração dos preços. Levando em conta o conjunto de
informações disponíveis até o momento, esperamos que o IPCA encerre 2016 e 2017 com altas
de  7,3%  e  5,0%,  respectivamente.  Vale  lembrar  que  esta  dinâmica  não  mostra  a  desejada
convergência para o centro da meta de 4,5%, objetivo perseguido pelo Banco Central do Brasil
(BCB) (no dito horizonte). Por ora, a ausência desta convergência tem sido citada pelo Comitê
de Política Monetária (Copom) como um dos motivos para a manutenção da taxa Selic-Meta em
14,25% ao ano. Em nosso entendimento, esta é a estratégia correta neste momento, mas existem
razões para esperar que tal viés seja reavaliado ainda este ano. Tudo considerado, vislumbramos
uma (temos em nosso cenário base um) trajetória que contempla um ciclo total cortes da taxa
Selic de 475 pontos base (na taxa básica de juros), encerrando a mesma o ano de 2016 (este ano)
em 13,25%, e o próximo ano, 2017, em 9,50% ao ano. 3) Rentabilidade: a rentabilidade do mês
junho/16 foi  de  R$ 3.923.449,09 (três  milhões  novecentos  e  vinte  e  três  mil  quatrocentos  e
quarenta e nove reais e nove centavos). 4) Aportes dos Segurados: 
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5) Aplicação do aporte: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil
Disponibilidade RF da   Caixa   Econômica   Federal,  no valor de  R$ 5.825.176,14  (cinco
milhões oitocentos e vinte e cinco mil cento e setenta e seis reais e quatorze centavos) até a data
desta reunião, quando foi definido que esse valor deveria ser resgatado e aplicado diversificada
mente dentro da Política de Investimentos do Guarujá Previdência. 6) Taxa de Administração e
Folha de Pagamento de Benefícios:  o valor de  R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil
reais) referente a taxa de administração e o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para
pagamentos  dos  benefícios,  e  inativos.  7)  Aplicações:  Dentro  da  Política  de  Investimentos,
analisando  o  desempenho  dos  fundos  junto  ao  site  “compara  fundos”  e  acatando  algumas
sugestões da empresa Credito e Mercado que continua a mesma no sentido de a longo prazo,
identificamos uma melhora nas condições macroeconômicas e reposicionamos a estratégia para
investimentos nos vértices mais longos de 40% para 60% (no máximo 10% em ima –B 5+ ou
IDKA 15 ou 20, o restante no IMA-B e IMA-Geral). O reposicionamento deverá ser gradativo,
visando formar um preço médio para a carteira. Os demais recursos devem ser direcionados para
os vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI, IDKA 2 ou IMA-B5. Na renda variável,
mantemos  nossa  recomendação  de  uma  exposição  reduzida.  E  pesquisas  comparativas  de
rentabilidade entre os fundos, os valores deverão ser aplicados com seguinte direcionamento:
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8) Credenciamento:   Após analisar as documentações,  segue instituições credenciadas nesta
data:

Nada mais a declarar eu, Lucielma Ferreira Feitosa encerro esta ata.

          Célia Rodrigues Ribeiro                                                        Nelson de Souza           

          Diretora Presidente                                                           Responsável Técnico

                                                                                                         (FÉRIAS)
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         Lucielma Ferreira Feitosa                                              Aline Borges de Carvalho

  Gerente de Planejamento, Orçamento                                   Gerente Administrativo

       Contabilidade e Finanças

           

    Antônio Eduardo Teodoro da Silva

       Gerente de Previdência
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