
Ata de reunião do Comitê de Investimentos realizada em primeiro de março de 2018, às 10h e
50minutos (dez horas e cinquenta minutos), na sede do Instituto de Previdência Social do Município
de Angra dos Reis - ANGRAPREV, com o Sr. Thiago Norte, representante da Crédito e Mercado,
Consultoria de Investimentos. Estavam presentes a Diretora-Presidente do ANGRAPREV, Luciane
Pereira Rabha, como Coordenadora do Comitê de Investimentos e os demais membros, Ednaldo
Mascarenhas Dayube Junior e Renaldo de Sousa. A senhora Diretora-Presidente indaga sobre
alguns fundos de investimento e faz a observação sobre o fundo fênix estar atualmente
desenquadrado, e o Sr. Thiago diz que alguns fundos foram desenquadrados recentemente,
inclusive o fênix, e pede que seja observado o fato de a bolsa de valores está subindo , apesar da
questão da previdência, pois em Janeiro teve percentual de 11% e em Fevereiro fechou em 6%
positivo., e que, a expectativa é com o que poderá ocorrer em 2019, por conta do processo eleitoral
para a presidência da república. A S,-aLuciane, informa que o Instituto está com um valor significativo
em IRFM-1, e, pede opinião sobre isto e, a questão das lajes coorporativas/QUELUZ. O Sr. Thiago,
então, desaconselhou permanecer com mais de 5% nessas Lajes Coorporativas, e, quanto aos
investimentos em IRFM-1, no momento, não vê problemas em deixar como está. Indagado, também,
sobre alocação dinâmica, aconselha investir aí, cerca de 10 % do patrimônio deste Instituto,
informando ainda, que o Bradesco ainda não tem histórico de retorno para se fazer uma avaliação, já
os outros como o Itaú Institucional, Banco do Brasil e Caixa Econômica, não vê qualquer problema,
e ficou de passar os números para o Sr. Ednaldo Mascarenhas, depois, mantendo a opinião
favorável a 10% do patrimônio, ficando ao encargo do Comitê de Investimentos, resolver sobre a
distribuição percentual. A S,-a Luciane, pergunta se Thiago acha interessante comprar títulos
públicos, e este diz que no momento desaconselha totalmente, porque a taxa está muito baixa, e, o
Sr. Renaldo lembra que os títulos que o Instituto tem, foram adquiridos na taxa do IPCA+6, bastante
alto, não sendo vantagem também, vendê-los, uma vez que o retorno no final será muito bom, sendo
necessário observar em 2019, se o Governo sobe a SELlC, pois há uma boa expectativa de
acontecer, lembrando mais uma vez, que a bolsa neste exercício de 2018, tem estado em alta, e,
apesar da certeza de que teremos neste exercício, uma grande volatividade no mercado financeiro,
isso ainda não é motivo de preocupação, aproveitando para esclarecer que toda e qualquer
solicitação que este Instituto faz sobre investimentos, a Credito e Mercado, tem o maior cuidado no
aconselhamento que passa. Indagado pela S,-aLuciane, sobre a melhor maneira de investir, no
momento, o Sr. Thiago, aconselhou-nos a observar os fundos de gestão livre que já temos, e, decidir
a alocação nestes. Ainda sobre o investimento que este Instituto tem em lajes coorporativas, a Sra.
Diretora-Presidente, resolve que enquanto ela e os Senhores Ednaldo Mascarenhas e Renaldo de
Sousa, estiverem em São Paulo no período de 14 a 16 de Março, vão aproveitar para fazer uma
visitação no local onde o Instituto tem esses investimentos, o que ainda não ocorreu desde a data do
investimento, e será devidamente comunicado ao Sr. Silvio Bôto, representante da QUELUZ, que
estará no ANGRAPREV em 06/03 conforme agenda pré-estabelecida, pois, mesmo ciente de que é
um investimento a longo prazo, se estivesse na Presidência àquela época, não o teria feito, quando o
Sr. Thiago diz que não pode opinar adequadamente sobre o assunto, uma vez que a Crédito e
Mercado não estava na Consultoria deste Instituto à época, e o Sr. Renaldo explica que não havia
consultoria alguma naquele momento; foi uma resolução da Presidência. Nada mais havendo a
tratar, a Coordenadora do Comitê deu a reunião por encerrada e eu, Ivete Maria Lyra Soares,
secretariei e lavrei a ata, às 12h e 30minutos (doze horas e trinta minutos), que após lida, será
assinada.
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