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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS 
DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 
- IMPRERP Aos do 15 dias de mês de maio de 2020, As 10:00 horas, nas 
dependências do IMPRERP, se reuniram parcialmente os membros deste Comitê 
de Investimentos os membros Rosely Catanho Lopes Sanchez(titular), Nelci 
Aparecida de Oliveira Ogata (titular) , Ivani Farias (titular) e Carlos Henrique 
Rebello Magalhães (titular) Dado inicio a reunido foi discutido a performance da 
carteira de investimentos do IMPRERP do mês de abril de 2020, o desempenho 
melhorou . A Crédito e Mercado apresentou a Análise da carteira de marco que 
havíamos solicitado com a seguinte conclusão: 
Introdução: As diversificações apresentadas atende o proposto em nossos informes periódicos, para 

então ajustar os investimentos na obtenção dos melhores resultados e na mitigação dos riscos, dando 

prioridade aos ativos já pertencentes à carteira no período analisado. 

Nível de Aderência a Estratégia de Investimentos: 56,81% 

Contém desenquadramentos? Sim (x) Não ( ) 

Motivo do Desenquadramento: A carteira de investimentos esta desenquadrada perante o Artigo 7°, 

Inciso VII, Alínea ' a ',tendo em vista que possui investido acima do permitido pela Resolução CMN n° 

3.922/10. Embora o portfólio esteja desenquadrado, não há medidas a serem tomadas para 

regularização no curto prazo, pois trata-se de um fundo de investimento ilíquido. 

Atenção: No caso de aplicações em fundos do mesmo vértice, ressaltamos a importância de distribuir 

os recursos em mais de um fundo de investimento, evitando o desenquadramento, em atenção ao 

Artigo 13°, da Resolução CMN n°3.922 / 10 e suas alterações. 

Nível de Liquidez do portfólio: O RPPS possui liquidez em 93,87% dos recursos, permitindo a 

manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico. 

Informações Relevantes: Diante do cenário econômico atual, destaca-se a preocupação com a 

disseminação do coronavirus (Covid-19) e as incertezas sobre o impacto nas economias brasileira e 

global. Em vista disso, é possível notar uma alta volatilidade nos  indices  de renda variável e  indices  de 
renda fixa de longo e longuíssimo prazo (IMA-B e IMA- 5+), deste modo, recomendamos cautela 

quanto as realocações, pois os resgates realizados de fundos voláteis podem acarretar prejuízo ao 
portfólio do RPPS. 

Ressaltamos a importância da diversificação da carteira de investimentos, principalmente em fundos de 

ações, pois refletem o desempenho da economia real e auxiliam no alcance a meta atuarial. Devido a 

instabilidade do atual cenário econômico, recomendamos que as aplicações em renda variável seja 
efetuada de maneira gradativa, visando aproveitar melhores oportunidades do mercado. 

Ferramentas Adicionais: Para as melhorei opções de investimentos, recomendamos a utilização da 

ferramenta do sistema (Comparativos), para a análise conjunta de desempenho dos fundos de 
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investimentos e, num segundo momento, recomendamos a utilização da ferramenta do sistema 

(Análise), para solicitar a análise do fundo de investimento escolhido individualmente. 

Conforme já citado nos meses anteriores, o Fundo FIDC AR CAPITAL sofre 
desenquadramento passivo segundo a nossa Consultoria Credito e Mercado onde 
discorre, "não  hi  que se falar em desenquadramento do fundo, uma vez que a 
aplicação se deu sob os requisitos da Resolução CMN n° 3.922 / 2010, que 
permitia a concentração de até 15% do património liquido do fundo e, em sendo 
fundo ilíquido, inexistem medidas a serem tornadas para o enquadramento no 
curto prazo, se enquadrando no critério da exceção do artigo 21 § 10" da 
Resolução CMN n° 3.922/2010 e alterações.Solicitamos a Crédito e 
Mercado que nos orientasse sobre a votação a qual deveríamos 
participar em Assembléia a ser realizada 16/06/2020 do fundo W7. os 
esclarecimentos sobre os gráficos de desempenho fornecidos pela 
assessoria, apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos, e 
análise da Carteira (Relatório de Análise de Portifólio), os 
Conselheiros deste Comité aprovaram por unanimidade de votos o 
desempenho dos investimentos dos Fundos. Nada mais havendo deu-
se por encerrada a presente reunião e, eu Nelci Aparecida de Oliveira 
Ogata lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos, e segue 
devidamente assinada pelos participantes. Todas as discussões foram 
aprovadas com unanimidade por todos os membros presentes. Nada 
mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente após lida e 
aprovada, segue assinada pelos Conselheiros deste Comité de 
Investimentos 

Presentes 
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Ivani de Farias 

Carlos Heririque Rebelo Magalhães 
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