INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos
Data de Realização: 09/05/2016. Horário: 14:30 hs.

Terceira Reunião do Comitê de Investimentos, realizada no ano de 2016.

A reunião contou com a participação da Risk Office, representada pelo Sr. Rafael Bordim que
realizou para os participantes uma apresentação, de mostrando o comportamento da
economia nos principais países parceiros comerciais do Brasil e os reflexos que essas
economias têm causado na economia nacional.
Apresentou os demonstrativos da carteira de investimentos do IPREVSANTOS, comentando
sobre o bom desempenho ocorridos no mês de março dos fundos que a compõe, sobretudo
os fundos de renda fixa indexados ao IMA-B e aos fundos de renda fixa concluindo que, em
razão das incertezas no cenário político que influenciam diretamente na economia, o
IPREVSANTOS deveria aplicar o dinheiro novo em investimentos indexados ao CDI ou ao IRFM que representa as LTNs e NTNs-F, ou seja, títulos prefixados.
Encerrada a participação do Sr. Rafael, passou-se à avaliação de opções para investimentos
e foram aprovados para submissão ao Conselho de Administração, as seguintes propostas
de investimento:
1 – Fundo Infinity Institucional Multimercado: R$ 1 milhão.
2 – Fundo em Direitos Creditórios - SANASA: R$ 3 milhões (após a
resposta da avaliação solicitada à Risk Office). (*)
3 – Encaminhamento para avaliação da Risk Office, da documentação do
Fundo Imobiliário Kennedy Square (desenvolvimento de um projeto
hoteleiro em Indaiatuba, SP)
Foi ainda aventada a possibilidade de realização de novo aporte no fundo de Investimento
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES porém, o Comitê resolveu aguardar
uma definição na política do Brasil, pois a mesma tem um forte poder de influenciar no
comportamento da rentabilidade da renda variável e tomar essa decisão após a confirmação
do afastamento ou não, da Presidente da República.

Presentes os Srs. Membros do Comitê

Alexandre Manetti
André Luiz H.do R. Souza
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Pelo IPREVSANTOS Srs.:
Jorge Manuel de Souza Ferreira
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Gilmar de Abreu Campos
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(*) – Anexamos à presente, o parecer da Risk Office sobre o fundo SANASA – FIDC.

