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

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN
COMIN - Nº 22/2016

Data: 16/11/2016

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 dezesseis de novembro 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) Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Piatã
Dando início aos trabalhos, a economista, Sra. Mariana Azevedo, informa aos
membros do COMIN que no dia 25 de outubro de 2016 foi encaminhado por
email, o Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas
do Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário
Credito Privado, CNPJ nº 09.613.226/0001-32, e que a mesma será realizada
no dia 18 de novembro de 2016, na sede da Administradora do Fundo, Gradual
Investimentos, situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
1

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

Ainda segundo a economista, para esta Assembleia constam como ordens do
dia: indicar os novos prestadores de serviços de Administração e Custódia, em
razão da renúncia dos atuais prestadores de serviços; e autorização para que a
Administradora do Fundo pratique todos os atos necessários para a
implementação das deliberações acordadas entre os cotistas, caso aprovadas.

2) Análise de Rentabilidade
Dando continuidade aos trabalhos, a economista, apresenta aos membros do
COMIN os demonstrativos de rentabilidade dos 3 (três) papéis operados pelo
IPMDC no mês de outubro de 2016, quais sejam:
a) PIATÃ FI

RF

LP

PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual

Investimentos. Em 31/10/2016, alcançou o montante de R$ 24.913.711,63. No
mês, a rentabilidade foi positiva em 0,08%, e no ano, alcançou uma
rentabilidade de 2,26%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA.
b) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela BBDTVM. Até o
momento o extrato referente ao mês de outubro de 2016 não foi enviado a esse
Instituto, não havendo a possibilidade de informações sobre a rentabilidade
alcançada no mês, bem como não há a possibilidade de informações sobre a
rentabilidade alcançada no ano. O extrato referente ao mês de outubro de 2016
será apresentado aos membros do COMIN assim que for disponibilizado pela
gestora do Fundo.
c) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B, administrado pela BBDTVM. Até o
momento o extrato referente ao mês de outubro de 2016 não foi enviado a esse
Instituto, não havendo a possibilidade de informações sobre a rentabilidade
alcançada no mês, bem como não há a possibilidade de informações sobre a
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rentabilidade alcançada no ano. O extrato referente ao mês de outubro de 2016
será apresentado aos membros do COMIN assim que for disponibilizado pela
gestora do Fundo.

3) Boletim Anbima
Segundo o Boletim Anbima, em outubro, a decisão do Copom de reduzir a
meta da Taxa Selic confirmou a expectativa dos investidores quanto ao início
do ciclo de redução dos juros da economia. A queda de 25 pontos base
reforçou a percepção de parte do mercado que esse processo deverá ser
gradual, com a possibilidade de a Autoridade Monetária elevar o ritmo de
redução dos juros caso a trajetória de inflação acelere a convergência para a
meta e haja melhora no quadro fiscal.
Os resultados positivos dos sub-índices do IMA, carteira dos títulos públicos
marcada a mercado, refletiu a precificação dos agentes da mudança na política
monetária. O IMA-Geral apresentou rentabilidade mensal de 0,90%. As
carteiras com duration mais longa apresentaram as maiores valorizações do
segmento. O IRF-M 1+ (prefixados acima de um ano) e o IMA-B 5+ (NTN-Bs
acima de cinco anos) registraram retornos de 1,35% e 0,73%, enquanto as
carteiras de menor duration, IRF-M 1( LTNs/NTN-Fs até um ano) e IMA-B 5
(NTN-Bs até cinco anos), variaram 0,94% e 0,46% , respectivamente.
No mercado secundário, os títulos prefixados registraram volume médio de
negócios de R$ 8,9 bilhões, uma queda de 44,1% em relação ao mês anterior .
Essa redução ocorreu em função do resgate da LTN 01/10/16, que apresentou
elevado giro em setembro, com impacto relevante no volume de operações
naquele mês. Em outubro, o vencimento mais negociado foi a LTN 01/07/20,
que correspondeu a 11% do giro de LTN/NTN-F. Já as operações com NTN-Bs
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registraram aumento de 21% em relação a setembro, com o vencimento mais
líquido, 15/5/21, representando 34,2% do total negociado desses títulos.
Ainda segundo o Boletim, em outubro, após a reunião do Copom que reduziu a
meta para a Taxa Selic no dia 19, os índices que refletem as carteiras de títulos
públicos em mercado apresentaram uma trajetória mais volátil nos dias
seguintes à decisão da Autoridade Monetária. Até então, eram relevantes no
mercado as apostas de que a redução dos juros poderia ser de 50 pontos
base, o que embutia a expectativa de um ritmo mais acentuado na queda da
Taxa Selic. Os índices de maior duration, IRF-M 1+ e IMA-B 5+, mais sensíveis
às variações de preço dos títulos, registraram, entre 20 e 31/10, retornos
negativos de 0,34% e 1,56%, respectivamente, indicando um ajuste nas taxas
compatível com a queda mais gradual observada na taxa de juros.

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

______________________________
Wagner de Jesus Soares
Presidente

______________________________
Roberto Franco Pereira
Tesoureiro
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______________________________
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

Anexos:
 Extrato Piatã – Outubro/2016
 Boletim Anbima – Novembro/2016
 Edital de Convocação da Assembleia Geral de Cotistas – 18/11/2016
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