Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Duque de Caxias

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN
COMIN - Nº 02/2016

Data: 18/01/2016

Participantes Efetivos: Wagner de Jesus Soares – Presidente, Mariana
Machado de Azevedo – Economista, Rosangela Pereira de Lima – Diretora
de Contabilidade, Débora Ribeiro Duarte Arditti – Diretora do Departamento
de Pessoal, Ermínia Olga Rocha de Miranda – Secretária e Roberto Franco
Pereira – Tesoureiro.
Às dez horas do dia dezoito de janeiro de dois mil e dezesseis, atendendo a
convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente
qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:

1) Análise de Rentabilidade
Dando início aos trabalhos, a economista, Sra. Mariana Azevedo apresenta aos
membros do COMIN os demonstrativos de rentabilidade dos 2 (dois) papéis
operados pelo IPMDC no mês de novembro de 2015, quais sejam:
a) PIATÃ FI

RF LP

PREVIDENCIÁRIO,

administrado pela

Gradual

Investimentos. Em 31/12/2015, alcançou o montante de R$ 24.362.542,55. No
mês, a rentabilidade foi positiva em 1,06%, e no ano, alcançou uma
rentabilidade de 12,60%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA.
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d) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela BBDTVM. Em
31/12/2015, alcançou o montante de R$ 4.539.486,45. No mês, a rentabilidade
foi positiva em 1,9815%, e no ano, alcançou uma rentabilidade de 15,3804%,
segundo demonstrativo apensado a presente ATA.

2) Política de Investimentos
Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo, relembra que
conforme falado na última reunião do COMIN, a Política de Investimentos do
IPMDC para o exercício de 2016 foi apresentada aos membros do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal no dia 13 de janeiro de 2016, devido ao
cancelamento da reunião do dia 06 de janeiro, e aprovada pela maioria dos
presentes. Vale lembrar que ficou pendente a apresentação da ata por parte do
Conselho Deliberativo, uma vez que a mesma encontra-se em confecção pelo
secretário.
Com a palavra, a economista ressaltou ainda que embora a Política tenha sido
aprovada, faz-se necessário a apresentação da ata de aprovação e suas
devidas assinaturas para que a mesma possa ser enviada ao site do MPS e
com isso permaneça como um dos itens regulares no que diz respeito ao CRP
– Certificado de Regularização Previdenciária.

3) Boletim Anbima
De acordo com o Boletim de Renda Fixa Anbima, em dezembro, os preços dos
ativos de renda fixa apresentaram recuperação pelo terceiro mês consecutivo,
apesar da volatilidade observada no período. Após registrar retorno negativo no
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último decêndio de novembro, o IMA-Geral, que reflete a carteira dos títulos
públicos marcadas a mercado, apresentou variação de 1,01% em dezembro.
Em função da manutenção do quadro de incerteza, no mês os sub-índices do
IMA de menor duration apresentaram rentabilidades superiores aos das
carteira de longo prazo. Entre os títulos indexados, o IMA-B5 (NTN-Bs até
cinco anos) variou 2,12% contra 1,13% do IMA-B 5+ (NTN-Bs acima de cinco
anos). Esse mesmo movimento foi observado nos títulos prefixados. O IRF-M1,
carteira prefixada até um ano, apresentou variação de 1,18%, enquanto os
títulos acima de um ano (IRF-M 1+) renderam 0,16% no mês. As LFTs
marcadas a mercado, refletidas no IMA-S, mantiveram resultado mensal
positivo, de 1,16%. Vale atentar que a performance mais favorável das
carteiras com títulos de maturidade mais curta caracterizou todo o ano de 2015.
O IMA-B5, IMA-S e o IRF-M1 registraram as maiores variações entre os subíndices do IMA ( 15,46%, 13,27% e 13,01%, respectivamente) no período.
No mercado secundário, os títulos prefixados registraram um volume de
negócios de R$ 8,7 bilhões, com aumento de 15,8% em relação ao mês
anterior, o primeiro resultado mensal positivo desde agosto. O vencimento mais
negociado foi a LTN 01/04/16, que correspondeu a 18,4% do giro de LTN/NTNF. Por outro lado, as operações com NTN-Bs sofreram redução de 21,5% em
relação a novembro, com a maturidade mais líquida, 15/5/19, representando
23,4% do volume total desses títulos.
Ainda segundo o Boletim, em dezembro, o Real apresentou desvalorização de
1,41% em relação ao dólar norte- americano, o que correspondeu a uma
cotação de R$ 3,9042 no final do período. Com esse resultado, a correção
cambial em 2015 foi de 47,0%, patamar superior ao observado em 2008, ano
da crise financeira internacional, quando a desvalorização do Real foi de 32%.
Vale atentar que as operações de swaps cambiais cursadas entre o Banco
Central e o mercado contribuíram para limitar a trajetória de depreciação da
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moeda doméstica. O custo financeiro da atuação da Autoridade Monetária no
segmento cambial foi de R$ 90 bilhões em 2015, superior ao montante de R$
17,3 bilhões que havia sido despendido em 2014.

4) Considerações Gerais
4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 02
de fevereiro de 2016, às 10 horas. Nada mais.

______________________________
Wagner de Jesus Soares
Presidente

______________________________
Roberto Franco Pereira
Tesoureiro

______________________________
Mariana Machado de Azevedo
Economista

______________________________
Rosangela Pereira de Lima
Diretora de Contabilidade

_____________________________
Débora Ribeiro Duarte Arditti
Diretora do Departamento de Pessoal
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_____________________________
Ermínia Olga Rocha de Miranda
Secretária

Anexos:
 Extrato Piatã – Dezembro/2015
 Extrato BB Previd. RF IDKA 2 – Dezembro/2015
 Boletim Anbima – Janeiro/2016
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