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ATA DA REUNlAO DO 
COMITE DE INVESTIMENTO

RECURSOSDOS
previdenciArios
DO FUNDO DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE Jl- 
PARANA/RO - FPS

CIRP,

As quinze horas do trigesimo dia do mes de julho de dois mil e dezenove, na sala de reunioes 
do Fundo de Previdencia Social, realizou-se Reuniao Ordinaria do Comite de Investimento 
dos Recursos Previdenciarios - CIRP, do Fundo de Previdencia Social do Munieipio de Ji- 
Parana - FPS. Havendo numero legal de membros presentes, foi aberta a sessao.

Iniciados os serviqos, foi dada a palavra aos membros presentes na reuniao para 
deliberar sobre a elaboraqao de um calendario anual das reunioes ordinarias do Comite, e 
resolveram, em comum acordo, estipular que as reunioes sejam realizadas, preferencialmente, 
na ultima terqa-feira de cada mes, com exce9ao do mes de dezembro, devido as datas 
comemorativas, no qual sera antecipada, ficando, programadas as proximas reunioes de 2019 
a se realizarem nas seguintes datas: 27 de agosto, 24 de setembro, 29 de outubro, 26 de 
novembro e 17 de dezembro. Assim, o calendario das reunioes do Comite devera ser 
encaminhado para a devida publica9ao no site do FPS, no Portal de Transparencia, nos murais 
do Fundo de Previdencia Social, e demais locals destinados a publicidade oficial.

1.

Seguindo a reuniao, os membros presentes passaram a analisar a carteira consolidada 
de investimentos de junho de 2019 e, analisando os produtos, decidiram o seguinte: 
Considerando a concentra9ao de recursos em investimentos da Caixa Economica Federal, 
considerando a performance negativa desses fundos de investimento, bem aquem do meta 
atuarial para o corrente ano, considerando, tambem, o patrimonio liquido no fundo CAIXA 
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA e outros fundos de investimento 
que contemplam de grande parte do patrimonio liquido do FPS naquela instituiqao bancaria, e 
que tern apresentado uma performance baixa, solicitar que a gestao do FPS remeta a agenda 
pedido para que seja realizada uma reuniao juntamente com este Comite de Investimento e 
com os gestores deste RPPS nas areas de finan9as e contabil, para que o banco apresente a 
politica que vem sendo empregada na alocaqao dos investimento com relaqao aos recursos
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que sao aplicados periodicamente pelo FPS, e para que apresente estrategias de realoca9ao, 
visando melhor performance.

Ainda sobre o relatorio de analise do portifolio de junho/19, o membro Silas Rosaline 
de Queiroz, no uso da palavra, propoe que, a fim de atender as recomendapoes da Credito e 
Mercado Consultoria em Investimentos, visando a diversifica9ao da carteira em todos os 
papeis possiveis, recomenda-se sejam colhidas propostas de institutes confiaveis para 
possiveis investimentos conservadores, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Itaii, Banco 
Bradesco S/A e outras institutes que apresentarem as mesmas caracteristicas de seguran^a, 
visando atender, inclusive, os percentuais recomendados pela consultoria, preferindo-se as 
aplica9oes de renda fixa. Os demais membros presentes, em consonancia, decidiram acolher a 
sugestao para que sejam colhidas e analisadas propostas de fundos de investimentos de 
agencias confiaveis, nos moldes suscitados.

3.

Em seguida, solicitou-se que seja requisitado a gestao do RPPS informa^oes sobre as 
aplicagoes dos recursos recebidos correntemente pelo RPPS, e informar ainda se os repasses 
oriundos do Ente Municipal estao atualizados.

4.

Ainda deliberando sobre o tema, os membros decidiram solicitar a Diretora-Presidente 
do FPS que informe as providencias que foram adotadas com vistas a recuperar o ativo 
aplicado nos fundos de investimento geridos pela Foco DTVM, bem como que se manifeste 
quanto a retirada do patrimonio liquido do RPPS aportado nos fundos imobiliarios, a 
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP -FCCQ11 e AQ3 RENDA Fll - ARFI11B, 
mediante a vedagao oriunda da CVM.

5.

Seguindo a pauta da reuniao, passaram os membros presentes a tratar sobre os editais 
das Assembleias Gerais Extraordinarias. Inicialmente analisando a AGE a ser realizada no dia 
02 de agosto de 2019, cujo pauta principal trata sobre a liquidagao antecipada do fundo 
MONZA FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LP. Assim, em consonancia com o 
parecer tecnico da Credito e Mercado Consultoria em Investimentos, os membros do comite 
de investimento concordam que seja seguida a recomendagao apresentada, ou seja, pela 
reprovagao da pauta. Considerando, entao, o parecer da consultoria no sentido contrario a 
liquidagao, e considerando eventuais deliberagoes futuras com relagao ao mesmo fundo de 
investimento, solicita-se da empresa de consultoria orientagoes sobre outras alternativas que o 
RPPS teria para melhor resguardar os seus creditos, apresentando, inclusive, as diferenciagoes 
quanto as consequencias juridicas, como, por exemplo, entre a liquidagao e o fechamento de 
um fundo de investimento.

6.

Com relagao a AGE a ser realizada no dia 05 de agosto de 2019, cujo pauta principal e 
a proposta de substituigao da empresa administradora e gestora do fundo MONZA FIC 
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LP, o Comite de Investimento analisou a materia 
e apresentou o seguinte entendimento: Considerando que nao existe propostas especificas da 
administragao e da gestao pretendidas, considerando, ainda, que as empresas indicadas estao 
desenquadradas perante a CVM, e considerando, finalmente, que qualquer substituigao 
deveria ser precedida de uma prestagao de contas pela atual administradora e atual gestora,

7.
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opina-se pela reprovacao do “item i” da ordem do dia, ficando prejudicados os demais, nao 
acolhendo-se, portanto, o parecer tecnico da empresa de consultoria financeira.i

Na hipotese de haver a aprova9ao deste primeiro item da ordem do dia, cabera ao 
representante do RPPS, presente na AGE, analisar a proposta de presta^ao de servi90 das 
empresas interessadas e sobre ela deliberar, tendo em vista que nao ha como opinar 
previamente por uma proposta ainda desconhecida.

8.

4

Seguindo a reuniao, quanto a pauta para analise da Politica Anual de Investimento, os 
membros presentes entendem que, para delibera9ao deste tema, a proposta/minuta desse 
documento deve ser atualizada e, entao, ser submetida a analise do comite, considerando as 
mudanqas no cenario economico e demais fatores que poderao influenciar as recomendaqoes 
de distribuiqao dos recursos.

9.

Considerando o item 5 da pauta, os membros do comite deliberaram no sentido de, 
havendo previsao contratual, seja previamente encaminhado o catalog© de produtos do Banco 
Itau para a consultoria em investimento para manifestaqao sobre os produtos oferecidos e 
respectivas sugestoes de investimentos, em seguida seja apresentado parecer ao Comite para 
demais deliberaqoes.

10.

Nada mais havendo a tratar nesta reuniao, eu, Denis Ricardo dos Santos, Membro do Comite 
de Investimento, lavrei a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os 
membros presentes e o participante convidado.

Membros do Comite de Investimento

2d
^ia Moreschi da Silv^/

/I

Denis/Ricarc s Santos

SidneiSilvadosAnjos

7 L
Silas Ro^alino de Quein

Ji-Parana, RO, 30 de julho de 2019.
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