
SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE 

FUNPR- --SP 
ANOS 

ATA DA 21a REUNIAO ORDINARIA DO COMTE DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 
23 DE JUNHO DE 2016 

DATA, HORA E LOCAL: As nove horas e quarenta e tres minutos do vigesimo terceiro 

dia do mes de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reunioes da sede da Funpresp-

Exe. PRESENcAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comite de Investimentos e 

Riscos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Gustavo Campos 

Ottoni, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e Sra. Regina Celia Dias, 

Gerente de Analise e Operageles Financeiras. Registra-se a presenga do Sr. Bruno Euripedes 

de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimento, Sr. Saulo Medeiros, 

Analista de Investimento. Presentes tambem na reuniao a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, 

Chefe de Gabinete da Presidencia, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista de 

Planejamento e Risco e o Sr. Zilber Rondineli Sepulveda Ferreira, Analista de Planejamento e 

Risco. MESA: Presidiu a sessao o Presidente do Comite de Investimentos e Riscos, Sr. 

Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Zilber Rondineli Sepulveda Ferreira, Analista de 

Planejamento e Risco. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovagao da 

Ordem do Dia; 2) Conjuntura economica e desempenho da carteira (ref. junho/2016); 3) 

Estrategia de renda fnca (referencia: julho/16); 4) Subcomite de operagOes corn participantes: 

recomendar a estrutura normativa/competencia para encaminhamento a analise juridica; 5) 
Informes. INSTALAcAO: 0 Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comite de 

Investimentos e Riscos, instalou a reuniao e declarou abertos os trabalhos do Comite. 

DELIBERAcOES: Item 1) A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes a 

reuniao. Item 2) A Sra. Regina Celia Dias, Gerente de Analise e Operagoes Financeiras, 

apresentou os principais indicadores relativos ao cenario economico internacional e seu 

impacto na economia brasileira. Apresentou, tambem, os dados relativos a conjuntura 

economica brasileira, incluindo informagoes relativas a atividade econornica, inflagao, mercado 

de trabalho e curva de juros no mercado financeiro. Ern seguida, o Sr. Bruno Euripedes de 

Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimento, apresentou a posigao 

consolidada dos investimentos, as alocagoes dos ativos, a rentabilidade e o nivel de risco de 

mercado da carteira de investimentos na posicao de 17 de junho de 2016. Item 3) A Sra. 

Regina Celia Dias, Gerente de Analise e Operagoes Financeiras, apresentou as propostas para 

a estrategia de microalocagao por pianos para o mes de julho/2016. As ciiretrizes gerais sao as 

de que as contribuigoes correntes devem ser destinadas para a redugao da duration da carteira 

consolidada e os eventos de titulos pUblicos, tais como os pagamentos de juros, devem ser 

usados na aquisigao de titulos mais longos, atrelados a inflagao, destinados ao gerenciamento
l, 
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do fluxo atuarial futuro. Assim, os recursos provenientes do recebimento de juros dos titulos 

palicos previstos no inicio do mes de julho devem ser destinados preferencialmente A 

aquisicao de NTN-B 2045. Da mesma forma, os recursos dos pianos previdenciais (ExecPrev 

e LegisPrev) provenientes de eventos anteriores, que foram alocados temporariamente em 

LFT, totalizando cerca de R$ 2,9 milhOes, podem ser usados para a aquisicao 

preferencialmente tambem de NTN-B 2045. Em relacao especificamente aos pianos 

administrados: (i) para o piano ExecPrev, dando continuidade do processo de conversao para 

a alocacao objetivo e aproximando-a da composicao do piano LegisPrev, a proposta é que os 

recursos oriundos das novas contribuicoes de junho/2016, com liquidacao em julho/2016, 

sejam majoritariamente alocados junto A gestao terceirizada e que a distribuicao entre os 

fundos siga o previsto no edital da Concorrencia n° 001/2014, com base nos resultados dos 

FIMM — Fundo de Investimento Multimercado — de julho de 2015 a junho de 2016; 

ent_retanto, sao admitidas alocacoes taticas na gestao propria utilizando-se recursos de novas 

contribuicOes, caso ocorram movimentos oportunos na curva de titulos publicos federais; (ii) 

para o piano LegisPrev, prop6e-se que os recursos oriundos das novas contribuigoes sejam 

aplicados em sua carteira propria, mais especificamente, em NTN-Bs do segmento curto e/ou 

longo da curva, preferencialmente corn vencimento ern 2021 e, no segmento longo, corn o 

vencimento ern 2045. Ressalva-se que esta indicacao pode ser alterada no momento da 

alocacAo devido As variaciies na curva de NTN-Bs e a liquidez dos titulos. Os recursos em 

valores reduzidos, que tornem inviavel o investimento em titulos publicos federais 

diretamente, devem ser aplicados na gestAo terceirizada; (iii) para o PGA, ao contrario dos 

meses anteriores, nao ha urn resultado positivo do Fundo Administrativo (conta contabil 2322) 

em funcao do desempenho da carteira terceirizada ern maio, para que seja feita a realocacAo 

de investimento do Plano dos fundos multimercados para LFT. Alem disso, propoe-se, em 

linha corn a estrategia de realocacao dos resultados positivos, a priorizacAo da contratacao do 

Fundo de Liquidez para receber esses recursos no futuro. Item 4) ) Sr. Tiago Nunes de Freitas 

Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou que todas as atividades previstas no piano de 

trabalho do Subcomite de Operacoes com Participantes fossem adiadas devido a decisao do 

Conselho Deliberativo pelo encaminhamento da materia aos Comites de Assessoramento dos 

Pianos ExecPrev e LegisPrev para avaliacao no prazo de 60 dias; ademais, reforcou a 

necessidade da indicacao dos membros titulares e suplentes para compor o referido Subcomite 

na forma disposta pela ResolucAo n° 3, de 10  de abril de 2016, do Comite de Investimentos e 
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Riscos. Assuntos Informativos: Item 5) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de 

Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou informacoes sobre a visita aos 

potenciais fornecedores de sistemas de controle de investimentos e ao agente custodiante 3S 

- Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. Informou tambem sobre o Subcomite de Perfis 

de Investimentos o qual esti em processo de conclusao o relatOrio de benchmarking domestico 

e que a data da proxima reuniao sera dia 08 de julho de 2016. Quanto ao sistema SigPrev — 

Sistema Integrado de Gestao Previdenciaria — a prova de conceito referente ao modulo de 

emprestimos aos participantes foi realizada e a prestadora de servicos foi aprovada. Pot fim, a 

Sra. Regina Celia Dias, Gerente de Analise e Operacoes Financeiras informou sobre o seu 

desligamento junto a Funpresp, fez agradecimento a toda equipe e ao periodo em que exerceu 

seu cargo. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 

Presidente do Comite de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reuniao as onze 

horas e trinta e dois minutos, a qual eu, Zilber Rondineli Sepulveda Ferreira, secretario da 

reuniao, lavrei e subscrevi esta Ata, que alp& lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. 

Ric4rdo Pena inheiro 
Prespente 
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TiagO Nunes de Freitas Dahdah 
Membro do Comite 

A 	  
Gusta 	amps Ottoni 	 kegit4.-Ce1ia Dias 
Membro do Comite 	 Membro do Comite 

Zilber Rondineli Sepulveda Ferreira 
Secretario da Reuniao 
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