INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos
Data de Realização: 01/12/2016. Horário: 10:30 hs.

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

A reunião foi iniciada com a explanação resumida do cenário econômico nacional e mundial,
pelo Sr. Rafael Bordim que resumidamente expôs aos participantes as seguintes
ponderações:
“Ao longo do mês de novembro, tivemos uma alteração significativa de todos os indicadores de
mercado, fazendo com que quase toda a estimativa de melhora acentuada fosse alterada. De todas
a estimativas anteriores apenas o processo de queda de taxa de juros foi mantida, porém não com a
velocidade anterior. Todas estas mudanças ocorreram após o resultado das eleições americanas,
onde o resultado foi totalmente contrário ao esperado. Junto a isto, sofremos uma piora do mercado
interno relacionado a saúde financeira dos estados, onde tivemos o Estado do Rio Grande do Sul
decretando emergência financeira.
Dessa forma, vemos um momento de mais cautela no investimento, visando o compromisso em
atingir o objetivo para 2016. Vemos oportunidade ainda no IRF-M com a continuidade de queda na
taxa de juros, e em caso de pensar apenas no resultado efetivo do ano de 2016, uma posição mais
conservadora em IRF-M1”.
Dando prosseguimento à reunião, passou-se à discussão da aprovação da Política de Investimentos
para o ano de 2017. O Sr. Gilmar informou aos participantes que a Secretaria de Políticas de
Previdência Social está implantando a nova versão do CADPREV, e que o Demonstrativo da Política
de Investimentos – DPIN, exercício 2017, está sendo totalmente modificado, passando a constar uma
quantidade muito maior de informações e que até a presente data, a SPPS não entregou nenhuma
orientação para o preenchimento dos seus campos. A informação que consta no site da Previdência
é que “o envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, exercício 2017, deverá ser
efetuado, obrigatoriamente, no novo formato que constará da próxima versão do CADPREV, sendo
que, excepcionalmente o prazo para seu envio será prorrogado para até 30/04/2017. Cabe alertar
que essa dilatação se refere apenas ao prazo para envio das informações, permanece a
obrigatoriedade de elaboração e aprovação da política de anual de investimento antes do exercício
a que se referir, conforme determina o art. 5º da Resolução CMN nº 3922/2010.”
Como mantiveram a obrigação da aprovação da política anual de investimentos ainda no corrente
ano, os participantes do comitê concordaram em aprovar a Política de Investimentos anexa a esta
Ata, com a ressalva de que tão logo estiver disponível a nova versão do sistema CADPREV, a
Assessoria de Investimentos do IPREVSANTOS irá apresentar a proposta de uma nova Política de
Investimentos alterando a atual, que deverá ser avaliada pelo Comitê e após aprovada, será
encaminhada ao Conselho de Administração para aprovação final e em seguida, encaminhada à
aprovação do Sr. Prefeito e publicada no Diário Oficial.
Em sequência à reunião, o Sr. Jorge Manuel lembrou aos participantes que deveria ser realizada uma
nova eleição para composição do Comitê de Investimentos e que conforme orientação recebida do
TCE, o comitê não deveria ser composto por pessoas que já fazem parte de Conselho de
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Administração, pois assim estaria caracterizando um “mini-conselho”. Assim, sugeriu que o
participante do Comitê, não fizesse parte do Conselho de Administração, lembrando a necessidade
dos participantes do Comitê de Investimentos possuírem certificação básica.
O Sr. Wanderley propôs que fosse elaborada uma nova regulamentação para a composição do comitê
de investimentos, e que essa regulamentação fosse aprovada pelo Conselho de Administração e pelo
Sr. Prefeito, para sua conversão em Portaria.
Concordaram com a proposta os Srs. Alexandre e Thiago que sugeriram deixar o assunto pendente
para ser tratado na primeira reunião do Comitê a ser realizada no ano de 2017.

Como não há disponibilidade financeira para investimento no corrente mês, o Sr. Jorge deu
por encerrada a reunião.
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