
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE OLINDA

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
1ª ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 2019

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA.
 
Aos 07 (sete) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às
09:00hs, na sala de reuniões da Controladoria Geral do Município,
situada na Avenida Santos Dumont, 177 – Varadouro – Olinda,
Secretaria da Fazenda e da Administração, foi realizada a primeira
reunião do Comitê de Investimentos do ano de 2019.
No primeiro momento foi apresentado ao Comitê de Investimentos as
rentabilidades dos meses de janeiro e fevereiro. O Comitê analisou
todas as movimentações das aplicações até o momento e está de
acordo com a atual gestão de investimentos, mas enfatizando a
necessidade de aportar recursos em fundos de ações e multimercados,e
gestão ativa respeitando-se os limites legais e a política de
investimentos aprovada, com o objetivo de aumentar a rentabilidade e,
consequentemente, o atingimento da meta atuarial (IPCA + 6%).
 
Foram disponibilizados algumas reportagens de especialistas para
reforçar a tomada de decisão do Comitê de Investimentos referente ao
cenário previsto para 2019.
 
O Comitê de investimentos justifica que em 2019 a taxa Selic
começou com 6,5% e combinado com a baixa inflação, torna um
cenário mais desafiador para investimentos onde a renda fixa não
atinge meta atuarial.
 
Na reunião foi discutida o ambiente doméstico brasileiro, onde ano
começa com um tom mais positivo e a expectativa é de que o
crescimento da economia brasileira acelere em 2019, após dois anos
de crescimento baixo com expectativa de aceleração do crescimento,
inflação ancorada e juros baixos. Tudo dependerá da agenda
reformista, proposta pelo novo governo vista pelo mercado como
necessária, ainda há dúvidas sobre como será o diálogo do presidente
com o Congresso.
 
Na economia global, também há questões abertas onde o cenário
externo tem pendências em relação a tensão comercial entre Estados
Unidos e China ainda indefinida.
 
Renda variável apesar do cenário de incertezas, especialistas
defendem que esse é um bom momento para isso alguns dos setores
que devem ter bons resultados este ano são o de infraestrutura,
siderurgia, energia, bancos e varejo.
Diante deste cenário o comitê de Investimentos aprovou alguns
Fundos onde foram analisados diversos Fundos de Investimentos
ofertados a foram aprovados 4 fundos:
 
•BB Prev. RF Alocação Ativa FI de CNPJ nº 25.078.994/0001-90
Aplicação Inicial mínima: R$ 1.000.000,00
 
•BB Prev. Ações Valor FIC FIA de CNPJ nº 29.258.294/0001-38
Aplicação Inicial mínima: R$ 25.000,00
 
•BB Prev. RF IMAB 5+ Títulos Públicos de CNPJ nº
13.327.340/0001-73 Inicial mínima: R$ 10.000,00
 
•Itaú Ações Dunamis FIC de CNPJ nº 24.571.992/0001-75 Inicial
mínima: R$ 5.000,00
 
Ficou definido que o Fundo aplicará 1.000.000,00 (hum milhão) no
Fundo RF Alocação Ativa FI de CNPJ nº 25.078.994/0001-90 como
aporte inicial.
Os outros dois fundos do Banco do Brasil Prev. Ações Valor FIC FIA
de CNPJ nº 29.258.294/0001-38 e BB Prev. RF IMAB 5+ Títulos



Públicos de CNPJ nº 13.327.340/0001-73 o Comitê definiu a
aplicação inicial de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em
cada Fundo e no caso do Fundos de ações os aportes periódicos não
deverão exceder 5% da receita do Fundo.
O Fundo Itaú Ações Dunamis de CNPJ nº 24.571.992/0001-75
também foi aprovado e seguirá a mesma estratégia, aporte inicial de
R$ 150.000,00 e poderão haver aportes de até 5% da receita mensal.
 
Olinda, 07 de março de 2019.
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