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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
MUNICIPAL DE NOVA PRATA – RS
RELATÓRIO BIMESTRAL 03/2017
MAIO E JUNHO DE 2017
Como Presidente e Gestora do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de
Nova Prata - RS, designada pela Portaria nº 722/2015, de 14 de dezembro de 2015, torno
público o Relatório sobre os Recursos Financeiros do Fundo de Previdência referente aos
meses de maio e junho de 2017.
A carteira dos fundos de investimentos onde o Instituto de Previdência e Assistência
Municipal de Nova Prata – IPRAM – NP que mantém seus recursos aplicados, está
enquadrada nos termos da Resolução n°. 3.922, de 2010, do Conselho Monetário
Nacional (CMN) e nos termos da Política de Investimentos (PI) para o ano de 2017.
ANÁLISE DA META ATUARIAL

No D+0 da nova crise da política brasileira (dia 17/05), parecia claro que as
reformas trabalhistas e, principalmente a previdenciária, estavam mortas. Não por outro
motivo, os mercados surtaram: tanto a bolsa quanto os mercados futuros de renda fixa
atingiram seguidos circuit brakers. No entanto, nos dias e semanas seguintes, em meio à
busca de algum nome que pudesse substituir o piloto com o avião em pleno voo, os
meios político e econômico foram aos poucos concluindo que a continuidade de Michel
Temer à frente do governo era a alternativa de menor custo. A sua substituição implicaria
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em um processo desgastante e conturbado, com resultado incerto, em meio à
necessidade premente do avanço da agenda de reformas. Bem ou mal, Temer já está lá,
e supostamente já tem o domínio do Congresso, supostamente. E é esta a grande dúvida
que paira sobre os mercados. Michel Temer é um presidente acuado. A acusação formal
por parte do Procurador Geral da República somente explicita uma situação que se
iniciou no dia 17/05. Para os mercados, a questão que se coloca é: a energia gasta pelo
presidente para se manter no cargo drenará todas as energias do governo, não restando
nada para o avanço da agenda de reformas? A derrota governista na votação da reforma
trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais pode ter sido apenas um tropeço inofensivo.
Ou não. Em princípio, parece bastante improvável que a reforma da Previdência, a mais
delicada, consiga ser aprovada com este clima.

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Nova Prata estão
alocados da seguinte forma:
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DISTRIBUIÇÃO DA CARTERIA QUANTO AOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA:

DISTRIBUIÇÃO DOS REVURSOS POR INSTITUTIÇÃO FINANCEIRA:
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:
Meta atuarial do período (01/01/2017 a 30/06/2017)
Rentabilidade atingida pelo RPPS no mesmo período
Instituições financeiras onde os recursos estão aplicados
Quantidade de índices onde há recursos aplicados
Rentabilidade mensal (junho de 2017)
Quantidade de fundos de investimento na carteira

3,98%
5,96%
CEF, Banrisul e Banco do Brasil
7
1,84%
16

A meta atuarial do período foi atingida. A rentabilidade da carteira de investimentos
está acima do CDI evidenciando que a gestão dos recursos foi apropriada.
A volatilidade da carteira permanece baixa e a rentabilidade mensal ficou positiva
em 1,84%.
A instabilidade política vem afetando diretamente a rentabilidade das carteiras de
investimentos e desta forma prejudicando a tomada de decisão. Permanecemos com o
cenário econômico desafiador para gestão de recursos nos próximos meses. A
diversificação institucional está adequada e consideramos importante manter a postura
conservadora.
Em função das tendências econômicas observadas, consideramos adequado
manter a atual alocação de recursos mantendo a postura conservadora, pois a volatilidade
observada no mercado financeiro ainda é forte em função das acomodações de mercado,
principalmente devido à instabilidade política que o País vem enfrentando.
Devemos nos manter vigilantes quanto ao comportamento dos índices no
fechamento deste mês, para possíveis modificações na carteira com a finalidade de
proteger a boa rentabilidade até agora atingida.
Nos meses de nos meses de maio e junho permanecemos com a mesma carteira,
realizando apenas as aplicações referentes aos repasses mensais, nos fundos já
existentes, e os resgates realizados se deram para o pagamento de despesas com folha
de ativos, inativos e pensionistas e afins, conforme APRs dos meses de maio e junho.
É o relatório.
Nova Prata, 25 de julho de 2017.

Seloi T. Seganfredo Cavasin
Gestora do IPRAM

