
DATA: /by /L7} V0?/0 HORARIO: /'7 (I);
LISTA DE PRESEN§A

\, CPF NOME TURA 7

169557.728-11 Admildolose Ferreira dos Santos ...... .. .. ..

025336.128-as LuizAnt0nioAhra ./N '
214296.533-so Rosana MaraesPivo!o -. ’
109140.378-73 Claudir Balestreiru , , i

\ , ,1*—":";"‘

102.842.398A52 Jorge Paulo Guno

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS

Mais do que um direito, aposentar-se é um privilégio.



\ ATA N." 02/2020 { DATA: 20/02/2020 i

Participantes: Claudir Balestreiro - Presidente, Admildo Jose
F. dos Santos, Luiz Antonio Abra. Rosana Moraes Pivoto e
Jorge Paulo Guzzo - Secretério e responsével técnico pelos
investimentos.

As Dezessete horas e Dez Minutos do dia Vinte de Fevereiro do ano de Dois Mil e Vinte,
atendendo convocaoéo formaiizada pelo Superintendents deste lnstituto Municipal de
Previdéncia Social de Jales e Presidente do Comité de investimenlos Sr. Claudir Balestreiro,
reuniram-se os membros do Comité abaixo assinados e dando inicio aos procedimenios o
presidente agradece a presenoa de todos e soiicitou do Sr. Jorge Paulo Guzzo - secretério e
responsével tecnico deste comité que apresentasse a pauta da reuniéo, que tomando a paiavra
apresentou a seguinte pauta: 01) Retrospemiva e perspectives do mercado nanoeiro; O2)
Avaliaoéo dos lnvestimentos de Janeiro/2020; 03) Anélise do uxo de caixa; 04) Proposiqéo de
investimentos; O5) Credenciamento de lnsiituiqes Financeiras; 06) Minuta do Calendério de
reunioes e 07 - Assuntos Gerais. O1) Retrospective e perspectives do mercado nanceiro: O
presidente do oomité repassou copias do reiatério viséo fornecidc pela empresa
credito8-mercado, que passou a ser matéria de anélise dos membros, e solicitou para que 0
responsavel técnico apresentasse suas ponderaooes. O Sr. Jorge tomando a paiavra disse que
a grande preocupaoéo do mercado nanceiro mundial, é sobre a disseminaoéo do “coronavirus",
trazendo grande volatilidade ao mercado principalmente de riscos. Que na ultima semana,
iniciou-se com a noticia que a contaminagzao perdia forqa na China, e que o virus estaria
supostamente estaria sob controle, o que trouxe certo animo ao mercado, porém o numero de
vitimas continuam crescendo na China e no Japéo foi registrado a primeira mone pelo virus. Que
esta inceneza e volatilidade foi sentida no mercado de agoes internacionais, como por exemplo
o Dax. avanoou 1,70% e a Americana também subiu 1.58%, enquanto que a japonesa ( -0.59%)
e a ingiesa ( -0.77%) recuaram, porem a bolsa brasileira fechou em aita de 0.54%, com o clima
de aversao a risco predominando em pane dos pregoes, jé 0 dolar encerrou a uitima semana
cotado a R$ 4,301 (quatro reais e trinta centavos), e o IMA-B Total encerrou a semana com

que pelo iado positivo, com a divulgaoao de que o setor de servioos cresceu 1% no ano passado,
interrompendo uma sequencia de O4 anos de resultados negativos, pelo lado negativo ficou para
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valorizagéo de 1.44%. Que na economia nacionai, tivemos a divulgaoéo de dados pelo IBGE,
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rurnm-.-||| run urvulgauo pe|0 l:1AUi:N que
0 IBC-Br, considerado a previa do PIB Brasileiro, avanoou 0,89% em 2019, e da atada llvltima
reuniao do COPOM que reduziu o juro para 4,25% ao anoo Que sobre a perspectivas do mercado
nanceiro, as proximas semanas sao de agenda fraca aqui e la fora, acenando que os proximos
dias estéo concenlrados na oscilaoéo da moeda frente ao real, com destaque somente para a
proxima semana da divulgagéo da ata do FED, que podera indicar qual 0 rumo da politica
monetaria none americana, diante dos desdobramentos do coronavirus, e da divulgaoéo do PMls
prellminares nos EUA e na Zona do Euro. Que por aqui, 0 destaque para a divulgaoéo do IPCA
15, que indicaré se a inagéo mantem ou néo a trajelorla de convergéncia ao centre da meta, ou
seja, de 4% e os investidores oontinuarao atentos a evoluoéo e disseminaoéo do coronavirus.
02) Avaliaoao dos lnvestimentos de Janeirol2020: Sobre a carteira de investimentos do instituto,
o presidente repassou aos membros, cdpia do relatério analitico de investimentos, referents ao
més de Janeiro/20, que passou a ser matéria de analise dos membros, tomando a palavra o Sr.
Jorge disse, que conforme cenério acima, tivemos um més de alta volatilidade no mercado,
porem fechamos 0 més com retorno positivo de 0,33%, mas abaixo da meta atuarial que foi de
0,71%. Que considerando que neste més(janeiro), nan temos pagamento de folha salarial, sendo
que a mesma foi antecipada para dezembro, néo houve resgates para cobrir folha de pagamento,
sendo tivemos aplicaooes de R$ 4‘687.607,61 (quatro milhées, seiscentos e oitenta e sate mil,
seiscentos e sete reais e sessenta e um centavos) e resgates do Fundo de movimentaoao
automética de R$ 1.129o800,83 (um milhao, cento e vinte e nove mil e oitocentos reais e oitenta
e trés centavos), que gerou total na carteira de R$ 49.977.467,59 (quarenla e nove milhées,
novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove
centavos). Que conforme quadro da pégina 02 do relatorio, podemos notar que estamos
devidamente enquadrados dentro dos limites de nossa polltlca de investimentos, bem como da
resoluoéo 3922/2010. Que os fundos com destaques positivos no més, na renda xa foi 0 Fundo
Caixa Brasil Gestéo Estratégica com relorno de 0,82% e na renda variével foi 0 Fundo de Agoes
Caixa Brasil aoées livres com retorno de 114%, porem pelo lado negative destacamos na renda
Fixa o Fundo Bradesco Inst. IMA-B Fic RF com retorno somente de 0,27% e os Tilulos Pblicos
com retorno de 0.34%, e na renda variavel o Fundo Caixa Pelrobras Fl de Aooes com retorno de
-5,24% e o Bradesoo Selection Fl Agoes com -1.29%. Tomando a palavra 0 presidente Claudir
Balestreiro, pediu para que os membros abrisse 0 relatorio na pégina 12, sobre o quadro
ilustrativos da evoluoéo palrimonial de nosso institulo, onde podemos notar que, se
considerarmos os investimentos financeiros, nos Elltimos 05 anos praticamente dobramos nosso
patrimonio, demonstrando o lrabalho sério e unido deste comité de investimentos, mas que
considerando as frequentes relatorios de sugestées de carteira fornecidos pela empresa
credito&mercado, se quisermos conseguir retomo acima da metal, leremos que fazer algumas
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adequaoes na carteira, para tanto, sugere que seja solicitado uma anélise especica de nossa
carteira de investimentos, pela empresa de assessoria, e que seja marcado outra reuniao, para
lratarmos destas posslveis alteragoes, sugeslao esta acatada por todos membros presentes. 03)
Anélise do uxo de caixa: Sobre o uxo de caixa, o responsavel técnico Sr. Jorge disse que
conforme deliberaoéo da reuniao anterior, foram efetuados os seguintes movimentos na carleira:
Conforme APR 79/2020 as contribuiooes previdenciarias foram aplicadas no Fundo Caixa Brasil
IRFM-1 no valor de R$ 893.405,50 (oilocentos e noverita e trés mil, quatrocentos e cinco reais e
cinquenla ceniavos) e para pagamento salarial foram resgatados nesle mesmo fundo ,oonforme
APR: 82/2020 valor de R$ 545.000,00 (quinhenlos e quarenta e cinco mil reais). Que houve
lambém 0 pagamento de cupom semestral dos tltulos pblioos (APRs: 83 e 84/2020) no valor
total de R$ 75.164,35 (setenta e cinco mil, cenlo e sessenta e qualro reais e trinta e cinco
cenlavos), que deveremos utiliza-lo para pagamento da folha salarial deste més. Que sobre o
Fundo Caixa Brasil Disponibilidade, fundo este de movimentagéo aulomética foram registrados
ao nal do més, conforme APR: 80/2020, resgate de R$ 1‘129.800,83 (um milhao, cento e vinte
e nove mil e oitocentos reais e oitenta e trés centavos) e Aplicaoao conforme APR: 81/2020 de
R$ 2.128.016,70 (dois milhées, cenlo e vinle e oito mil, dezesseis reais e setenta centavos). 04)
Proposioao de lnvestimentos: Tomando a palavra o Sr. Jorge —responsavel técnico pelos
investimenlos, disse que conforms relalorio visao da empresa credito & mercado e também da
ultima analise de nossa carleira emitido pela mesma assessoria, onde analisam e consideram o
atual momento do mercado nanceiro, sugerem em ambos relatérios, que devemos aumentar o
prazo da carteira, fazendo a migraoao de fundos curtos( como DI, IRFM-1 e lDKA2) para os de
médio e longos prazos, sendo os de a<;6es livres de renda variavel e na renda xa no segmento
gestao duration. Que oonsiderando também que houve na Ullima semana repasse das
contribuioes funoional e patronal pela municipalidade, e da necessidade legal de que haja conta
especica para movimentaoées das contribuiqoes referentes aos aportes atuariais bem como
das despesas adminislrativas, sendo enlao sugere que seja realizada a seguinte movimenlagao
da carteira: Que seja resgatado aproximadamente R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil
reais) do Fundo Caixa Brasil IRFM-1, e que juntamente com os repasses acima, sejam aplicados
no Fundo do semento gestéo duration( indicado pela assessoria) da mesma inslituioéo, ou seja.
Fundo Caixa Brasil Gestao Eslratégica, sendo nOS valores de R$ R$ 670.122,36 (seiscentos e
setenta mil, cento e vinle e dois reais e lrinta e seis centavos) para oonlrole da conta das
Despesas Administrativas, e do repasse no aporle atuarial no valor de R$ 689.058,63 (seiscenios
e oitenta e nove mil, cinquenla e oito reais e sessenla e trés centavos), lotalizando R$
1.359‘180,99 (um milhao, lrezenlos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta reais e noventa e
nove centavos). Que sobre as sugestoes de aumenlo de nossa exposigéo em renda variavel
que sugere também, que considerando o memento de queda nas bolsas de valores, que seja
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aproveitando este mornento, para tanto apresenta as laminas dos Fundos Caixa Brasil A<;6es

Livres e do Fundo Bradesco Selection Fl de Ac;6es, dizendo ainda que conforme podemos noiar

os fundos vem apresentando performances semelhantes, porem 0 da Caixa Econmica esté

apreseniando menor volatilidade, sendo sugere entéo a migraqéo do valor de R$ 2.000.000,00

(dois milhoes de reais) do Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2“ TP Fl RF para o Fundo Caixa Brasil

de Aooes livres, de acordo com a sugestao da empresa de assessoria. Que sugere iambém que

mantenhamos o Fundo Caixa Brasil Disponibilidades, fundo este ser vinculado a nossa conta

corrente, efetuando aplicaqées e resgates automaticos e sugere por m que para pagamenio da

préxima salarial, em iorno de R$ 14500.O0O,O0 que continue sendo resgatado do Fundo Caixa

Brasil IRFM-1 e que seja aplicado neste mesmo fundo os repasses previdenciarios do proximo

mes. O presidente entao abre a palavra para as membros, nao havendo manifestaoes ou novas

proposituras, 0 presidente coloca em votaqéo, as proposituras apresentadas pelo Sr‘ Jorge Paulo

Guzzo, sendo aprovadas por unanimidade pelos membros. 05) Credenciamento de lnstituioes

Finanoeiras: O presidenle comunica aos membros, que houveram trés solioitages de

instituiges nanceiras, para credenciamentos junlo ao nosso institute, sendo 0 BANCO

COOPERATIVO SICREDI S.A.; da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIARIOS LTDA e da BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA

DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, que passou a ser matéria de anélise dos membros_

Apos analise da documentaoao, foi solicitado ao responsavel técnioo a inseroao dos dados das

instituigées na plataforma da empesa credilo&mercado, no link “credenciamenios" e de acordo

com a documentagéo apreseniada, gerou-se os seguintes relatérios: SICREDI S.A. - Pontuaoéo

dos Quesitos Técnicos: 72% - Classicagéo: IGQ-RP2 (As instituiqoes adminisiradoras e

gestoras classicadas neste nlvel apresentam historico consistente de risco e retorno. Séo

consideradas instituiqoes com elevada credibilidade, lradioao em gestéo e solida estrutura

organizacional. Conlam com um eciente controle de processos de investimento e de analise de

risco, equipes com formaoao prossional qualicada e experiente, com baixo indice de

rotaiividade. Apreseniam, ainda, ambiente de controle interno capaz de garantir total

disponibilidade, integridade, tempestividade e rasireabilidade das informa<;6es. No geral. as

instituiooes classicadas neste nivel sac capazes de assegurar o cumprimento do dever

duciério em sua plenitude) - Limite de Alocaoaoz de, no maximo, até 75% dos recursos

garantidores do plano de benecios. BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIARIOS LTDA - Pontuaoao de Quesitos Técnicos: 92.00% - Classicaqaoz IRQ-RP1 (As

insiituiqées administradoras e gesioras classicadas neste nivel apresentam histérico

consistente de risco e retorno. Sao consideradas instituioes com exoelente credibilidade,

tradiqao em gestao e solida estrutura organizacionalo Contam com ecazes e seguros processos
de investimento e de anélise de risco, equipes com formaoao prossional altamente qualificada,
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elevada experiéncia e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno

seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das

informa<;6es. Nu geral, as institui<;Ezes classicadas neste nfvel asseguram o cumprimento do

dever duciério em sua plenitude) - Limite de Aloca<;éo: Da Resolugéo 3.922/10 e da Politica de

lnvestimento e da BRAM ~ BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE

TITULOS E VALORES MOB|L|ARlOS- Pontuaqéo dos Quesitos Técnicos- 94% - C|assica§ao:

IGP-RP1 (As instituiges administradoras e gestoras classicadas neste nivel apresentam

histérico consistente de risco e retorno. S50 consideradas instituiqes com excelente

credibilidade, lradigzao em gestéo e sélida estrutura organizacional. Contam com ecazes e

seguros processes de investimento e de analise de risco, equipes com formagzao prossional

altamente qualicada, elevada experiéncia e baixa rotatividade, apresentandu ainda, ambiente

de controle inlerno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e

rastreabilidade das informaqes, No geral, as instituiqées classicadas neste nivel asseguram o

cumprimento do dever fiduciario em sua plenitude) - Limite de Alocaqéoz Da Resolugéo 3.922/10

e da Politica de lnvestimento. Considerando cs dados acima, 0 presidente coloca 0

credenciamento das lnstituiges Financeiras: Sicredi S.A; BEM -Distribuidora de Titulos e

Valores lmobiliérios Ltda. e BRAM - Bradesco Asset Management S.A. em votaqéo, e nao

havendo manifestaqes contrarias, foram aprovadas por unanimidade. 06) Minuta do Calendario

de reuniéesz O presidents repasscu ans membros a minuta do calendério de reuniées ordinérias

do comité de investimentos, para 0 ano de 2020 sendo: 18/03; 14/04; 20/O5; 17/O6;15/07;

19I08;16/O9;14/10;18/11 e 16/12, todas as 17.10 minutes. lnfcrma ainda que estas datas poderéo

ser alteradas, case houver necessidade pelos membros, mas que deveré ser comunicado

antecipadamente. 07) Assuntos Gerais. Nao havendo mais matéria a ser analisada, 0 presidente

do comité coloca em votaqéo as alteragées e proposituras constantqs ;ta ata. sendo

aprovados por unani idade e nalizou a reuniéo e eu Jorge PauloG , Secretario

deste comité, Iavrei - 1- sente Ata que devidamente assinada por mim, pelo presidente e demais

membros destew ales-SP, 20 de Fevereir e202 /~’ ‘ 1
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