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Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2.018, às 11:00h, na sala de reuniões da sede do
Três Lagoas Previdência, sito à Rua Paranaíba 196, centro, em Três Lagoas/MS, estiveram
reunidos os membros do Comitê de Investimentos, devidamente nomeados pela Portaria nº
40/2018, os Srs. Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa, Dirceu Garcia de Oliveira Junior,
Leonardo da Silva Andrade e Ana Maria Neves Lacerda, respectivamente, Diretora-
Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e representantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA; ausente o representante dos
servidores públicos municipais, Sr. Emerson Paulo Barbosa. O Presidente declarou
instaurada a reunião ordinária e iniciou aos trabalhos apresentando: 1) a concessão da
palavra ao representante da ZION INVEST, Sr. Francisco Garcia; 2) as autorizações de
aplicação e resgate nº 044 a 052/2018; 3) o detalhamento da Carteira de Investimentos,
devidamente atualizada até o dia 28 de agosto de 2.018; e, 4) o relatório mensal da carteira
de investimentos. A ordem do dia iniciou-se com a apresentação do fundo de investimentos
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FII pelo representante da ZION INVEST, Sr. Francisco Garcia; o agente explanou os
pormenores das finalidades do fundo, que se dedica à captação de recursos financeiros
visando a aquisição de cemitérios e a exploração de serviços correlatos, como a concessão e
manutenção onerosa de jazigos. O fundo já foi objeto de análise e recomendação pela
Assessoria de Investimentos, cujos resultados foram apresentados aos membros do Comitê
na mesma oportunidade. Encerradas as elucubrações, o Sr. Francisco deixou o recinto da
reunião, onde os membros continuaram a deliberar quanto aos demais assuntos da pauta.
Relativamente ao desempenho da carteira de investimentos do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA,
foi constatada rentabilidade positiva em julho de R$ 916.735,21 (1,44%); considerando que
o IPCA apresentou alta de 0,33% no mesmo período, foi possível cumprir a meta atuarial
determinada para mês (0,84%); a rentabilidade acumulada no ano (3,43%), contudo,
continua insuficiente para promover o cumprimento da meta atuarial do exercício (6,48%),
diante das variações diminutivas sofridas no bimestre anterior. Ato contínuo, os membros
discutiram os fatores de influência da carteira no interstício entre a realização da última
reunião a até data presente. Em relação à economia internacional, na zona do euro, o PMI
Composto preliminar de agosto avançou de 54,3 pontos em julho, para 54,4 nesse mês. O
PMI industrial desacelerou de 55,1 pontos em julho, para 54,6 em agosto, enquanto o PMI
de serviços cresceu de 54,2 pontos para 54,6 no período. Os dados indicaram fraco
crescimento da atividade durante o verão. Já a ata da última reunião do BCE reiterou que os
juros serão mantidos no atual patamar até o verão europeu de 2019, sendo que as tensões
comerciais vistas pelo mercado é um dos fatores para a manutenção. Nos EUA, os pedidos
de bens duráveis caíram 1,7% em julho, frente a junho, mas tiveram alta de 8,6% nos sete
primeiros meses do ano, frente a igual período de 2017. O PMI Composto, por sua vez, cai



de 55,7 pontos em julho, para 55 em agosto, o menor nível em quatro meses. Enquanto o
PMI industrial caiu de 55,3 em julho para 54,5 em agosto, o de serviços recuou de 56 pontos
para 55,2 no período. Para os mercados de ações da Europa, a semana passada foi de altas.
Enquanto o Dax, índice da bolsa alemã avançou 1,51%, o FTSE-100, da bolsa inglesa subiu
0,25%. O índice S&P 500, da bolsa norte-americana, por sua vez subiu 0,86% e registrou
nova máxima histórica. O Nikkey 225, da bolsa japonesa subiu 1,49%. Em relação à economia
brasileira, o IPC-S, depois de ter subido 0,19% na segunda quadrissemana de agosto, subiu
0,10% na terceira. Já o IPCA-15 de 0,13%, registrado no mês, foi o mais baixo para agosto
desde 2010. Os aumentos nas despesas das famílias com habitação e saúde impediram um
índice ainda mais baixo. Para a bolsa brasileira, foi uma semana de alta, com o Ibovespa
avançando 0,31%. Assim, o a perda no ano se reduziu para 0,18%. Em doze meses houve um
avanço de 7,30%. O dólar, por sua vez, subiu 3,72% elevando a alta no ano para 23,50%. O
IMA-B Total, por sua vez caiu 0,95% na semana, acumulando alta de 3,47% no ano. No
Relatório Focus recém-divulgado, a média dos economistas que militam no mercado
financeiro estimou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subirá
4,17% em 2018, frente a 4,15% na semana anterior. Para 2019 a estimativa é de que suba
4,12%, frente a 4,10% na semana anterior. Para a taxa Selic, o relatório informou que, para o
fim de 2018 a taxa Selic estará em 6,50%, como na última pesquisa e em 8% no final de 2019,
também como na pesquisa anterior. Já para o desempenho da economia previsto para este
ano, o mercado estimou a evolução do PIB em 1,47%, frente a 1,49% na semana anterior.
Para 2019 a estimativa é que o PIB cresça 2,50%, também como na semana anterior. Para a
taxa de câmbio, a pesquisa mostrou que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,77,
frente a R$ 3,70 no último relatório e em R$ 3,70 no final de 2019, novamente como na
semana anterior. Para o Investimento Estrangeiro Direto, as expectativas são de um ingresso
de US$ 67,00 bilhões em 2018, frente a US$ 68 bilhões na última pesquisa e de US$ 74
bilhões, frente a US$ 72 bilhões na pesquisa anterior. Em relação à alocação dos recursos
financeiros dos RPPS, a Assessoria de Investimentos aconselha a manutenção de 15% na
exposição aos fundos de investimento em títulos públicos que possuem a gestão do duration.
Para os vértices médios (IMA-B 5, IDkA 2A e IRF-M Total), recomenda uma exposição de 30%
e para os vértices de curto prazo, representados pelos fundos DI, pelos referenciados no
IRFM-1 e pelos CDBs, que seja diminuída a alocação sugerida de 35%, para 25%. Permanece
a recomendação de que, com a devida cautela e respeitados os limites das políticas de
investimento e as exigências da nova resolução editada pelo CMN, é oportuna a avaliação de
aplicações em produtos que envolvam a exposição ao risco de crédito (FIDC e FI Crédito
Privado, por exemplo). Quanto à renda variável, continuam a recomendar a exposição
máxima de 30%, também por conta da melhora da atividade econômica neste ano, que já se
refle em um melhor comportamento dos lucros das empresas e, portanto, da Bolsa de
Valores e também pelo fato da importância do produto como fator de diversificação de
portfolio, em um momento em que as taxas de juros dos títulos públicos não mais suprem a
meta atuarial. Dessa forma, mantém-se em 10% a sugestão de alocação em fundos
multimercado e a redução de 5% para 2,5% a alocação em FII e FIP, respectivamente, dada a
pouca disponibilidade de produtos no mercado. Em compensação e tendo-se em vista o
potencial de valorização do segmento com a eleição de candidato pró-mercado, elevam a
recomendação do investimento em ações de 10% para 15%. Como sempre, a Assessoria de
Investimentos relembra que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o rendimento do
capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as
possibilidades ou necessidades dos investidores; já as realizadas em renda variável, que



ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas
efetivamente para o longo prazo. À vista de tais constatações, decidiram os membros do
Comitê de Investimentos, por unanimidade, em: 1) autorizar os atos necessários ao
credenciamento das instituições PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A e ZION GESTÃO DE
RECURSOS LTDA; 2) aplicar o próximo repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura
Municipal de Três Lagoas na seguinte proporção: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais) no fundo de investimentos BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII e o saldo remanescente em Fundos de Renda
Fixa atrelados ao benchmark IRF-M1; 3) promover o resgate para pagamento de benefícios
previdenciários a partir de recursos dos fundos de benchmark “IRF-M”, mantido na
instituição financeira Banco do Brasil; e, 4) manter inalteradas as demais aplicações. Assim,
às 9:46h, o Presidente do Comitê de Investimentos deu por encerrada a presente reunião
ordinária, da qual eu, Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa, lavrei a presente ata, que vai
assinada pelos demais membros presentes.
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