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ATA DA REUNIFO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS

i ATAN.° ‘ea/2020 | DATA:‘ 18/03/2020 ‘

Participantes: Claudir Balestreiro - Presidente, Admildo
Jose F. dos Santos, Luiz Antonio Abra, Rosana Moraes
Pivoto e Jorge Paulo Guzzo — Secretario e responsével
técnico pelos investimentos e participacao via Skype do
Sr. Diego Lira —Economista da empresa de Assessoria
em lnvestimentos Credito e Mercado.

As Dezessete horas e Dez Minutos do dia Dezoito de Marco do ano de Dois Mil e Vinte,
atendendo convocacao formalizada pelo Superintendente deste lnstituto Municipal de
Previdéncia Social de Jales e Presidente do Comité de lnvestimentos Sr. Claudir
Baiestreiro, reuniram-se os membros do Comité abaixo assinados e dando inicio aos
procedimentos o presidente agradece a presenca de todos e solicitou do Sr. Jorge Paulo
Guzzo — secretario e responsavel técnico deste comité que apresentasse a pauta da
reuniao, que tomando a palavra apresentou a seguinte pauta: 01) Reuniéo via Skype
com o Sr. Diego Lira —Economista da empresa de Assessoria em lnvestimentos Credito
e Mercado; 02) Retrospectiva e perspectivas do mercado nanceiro; 03) Avaliagio
dos lnvestimentos de FevereiroI2020; 04) Anélise do fluxo de caixa; 05) Proposigao
de lnvestimentos; 06) - Assuntos Gerais. 01) Reuniao via Skype com o Sr. Diego
Lira -Economista da empresa de Assessoria em lnvestimentos Credito e Mercado:
Antes do inicio da apresentagzéo do economista, o presidente repassou aos membros,
copia do comunicado da Empresa Credito e Mercado, sobre o posicionamento da
empresa, perante o fluxo das noticias e clima de pénico estabelecido por conta da
expanséo do corona virus e do mercado financeiro. Apos os devidos ajustes, o
presidente do comité cumprimentou e agradeceu a atencéo do Sr, Diego Lira, que
aceitou em participar desta reuniao, mesmo via Skype, dizendo ainda que este comité
esta muito preocupado com 0 cenario e situacéo da carteira deste mes, que vem
apresentado alta volatilidade e frequentes quedas, para tanto, solicita o posicionamento
e orientacao da empresa de assessoria diante deste cenario. O Sr. Digo agradeceu o
convite, dizendo que esta sempre a disposicéo para participar de reunioes, que estamos
atravessando uma das piores crises mundiais devido a questao da pandemia do corona
virus, que primeiramente iré falar sobre o cenério internacional, podemos lembrar que
este o surto da doenca se deu no inicio do mes de janeiro, onde 0 foco inicial se deu na

pessoas, sendo a segunda poténcia mundial, nas questoes de importéncia, producao e '

China tendo uma populacao de aproximadamente 1 bilhao e duzentos miihoes de Q
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exportagao, competindo diretamente com os E.U.A., sendo rapidamente disseminadas,
tendo uma queda brusca na produtividade e enfraquecimento mundial, e para tentar
amenizar a recessao global. principalmente na Europa e E.U4A. estao trabalhando
visando derrubar as taxas de juros. Sobre o cenério nacional. que na data de hoje
estamos aguardando a reuniao do COPOM, onde temos a perspectiva de redugao de
pelo menos 0.5% na taxa de juros, o que seria mais um incentivo do governo para conter
esta recessao, o que nao minha opiniao nao tera grandes efeitos, pois a populaoéo e as
empresas praticamente estao paradas visando conter a disseminagéo desta doenoa,
como por exemplo, a propria empresa Credits e Mercado onde 90% de nossos
funcionarios estao trabalhando de forma home-ofce, esta queda impacta diretamente
na economia, com isto temos cenario altamente volatile bolsas de valores despencando,
como exemplo o IBOVESPA chegou a bater 65.000 pontos, sendo esta situaoao muito
danosa a economia, mas vericando a carteira de investimentos de vosso instituto
notamos que a vossa exposioao é pequena em renda variavel, isto pode ser para vocés
uma oportunidade de nova entrada em fundos de agoes, como exemplo, no Uitimo més
mesmo tendo percas em alguns fundos, devido a vossa variagao do portfolio de vossa
carteira conseguiram equilibrar e minimizar as perdas. O Presidente entao tomando a

palavra do economista, disse que na Ultima semana, tivemos reuniao presencial com 0
Eduardo -Gerente Geral da Empresa Credito e Mercado, quando o mesmo falando do
oenario, também conrmou e nos orientou que seria o momenta e oportunidades de
novos aportes em fundo de aooes, que apos reuniao deste comité, deliberamos pela
transferéncia de R$ 21000400090 (dois mi|h6es de reais) dos Fundos de Renda Fixa para
0 de Agoes, e questionou o economista se a empresa vislumbra o nal desta crise e a
recuperaoao da economia brasileira, e 0 mesmo respondeu que hoje é muito dificil
estimar um prazo para esta estabilizagao economica, mas que os economistas vem
trabalhando é que num prazo de 60 a 90 dias para que ocorra esta estabilizatpao do
mercado. entao a empresa recomenda, hoje com a bolsa no patamar de 60.000 pontos,
e olhando para vossa carteira, é mais uma nova oportunidade de entrada, de forma
gradativa no mercado de agoes, e lembrando que 0 mercado de aooes o retorno é de
longo prazo, e somos sabedores sobre as metas anuais, porem como por exemplo a

crise de 2008 depois de 06 meses a bolsa teria subido pais de 50%, ou seja, houve
retomada muito forte, pois 0 mercado de a<;c'>es, sao baseadas em empresas geralmente
conaveis, e as quedas atuais nao sao devido ao gerenciamento das empresas e sim a
uma crise global de sadde ptilblica, e quando for controlado esta crise ou cenario, estas
empresas voltarao a sua produqao normal e consequentemente retorno do crescimento
da economia. Tomando novamente a palavra, 0 presidents questiona 0 economista,
sobre qual valor destes fracionamentos no aumento de exposioao em aooes e de que
segmento seria esta migragao, e o mesmo respondeu, dizendo que considerando vossa
carteira verificamos que a grande concentragao da carteira esta no médio prazo, de onde
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os fundos de longo prazo, como o IMAB e IMA Geral houve grande volatilidade, sendo
sugiro que nao seja realizado movimentos neste segmento, dizendo também que nossa
carteira esté protegida, e sobre o valor destes fracionamentos, disse que oonsiderando
a migraoéo ja realizada neste més, sugiro que seja realizada fraooes nesta mesma
porcentagem ou valores. Tomando a palavra o presidente questiona novamente o
economista, dizendo que considerando o relatorio visao da empresa credito e mercado,
sugere exposigao de 5% no mercado de aooes do exterior e solicita sua opiniao sobre
este mercado. E respondendo o economista disse que, que agoes no exterior seria uma
opgao caso a vossa carteira jé teria carregado o limite maximo de agoes nacionais, que
em sua opiniao deveriamos trabalhara com cenario interno e futuramente podemos
analisar, dentro de um cenério mais equilibrado, a possibilidade de migraoao para este
mercado. Que o grande dilema e saber o time correto, para entrada no mercado de
agoes, e como vocés possuem carteira com espaoo de entrada em agoes, e fazendo de
forma gradativa, e fazendo prego médio das entradas, vao vericar que efetuaram um
ganho muito forte. Tomando a palavra o membro Luiz Antonio Abra, disse que conforme
notioiarios, estamos somente no inicio desta crise, que a situaoao devera piorar ainda
mais nos proximos 30 ou 60 dias. E respondendo o Sr. Diego disse que ooncorda com o
membro, que as previsoes dos economistas sao realmente para este periodo, mas que
nao podemos afirmar sobre o final desta turbuléncia, principalmente de como nosso
sistema de sade ira suponar esta crise. O presidente entao solioita do economista para
que, se possivel, de lhe enviar estas recomendaooes ou sugestoes por e-mail, na qual
foi de pronto aceito pelo Sr‘ Diego, dizendo que iré fazer analise exclusiva de nossa
caneira, fazendo diviséo e orientagéo por uxo e dividido por segmento, e enviar 0
relatorio por e-mail. Finalizado sua exposioéo o presidente abre para perguntas dos
membros, e néo havendo. agradece a disponibilidade do Sr. Diego na participaoéo desta
reuniao. 02) Retrospectiva e perspectivas do mercado financeiro: Ato continue 0
presidente repassou aos membros, copia do relatorio viséo, posicionado em 16/03/2020,
sobre a retrospectiva, perspectivas e sugestoes da empresa Credito & Mercado, dizendo
que este assunto jé foi apresentado na reuniéo via Skype com o economista da empresa
de assessoria, porem solicitou ao responsavel técnico para fazer breve resumo.
Tomando a palavra 0 Sr. Jorge disse que conforme relatou o Diego —Economista da
Credito & Mercado, que as Ultimas semanas foram de pénioo global por oonta da
disseminagao do “coronavirus", culminando no Decreto de situagao de pandemia para a
doenga pela OMS, e sobre o mercado finanoeiro é que os investidores perderam o rumo,
que cada noticia e informagao as bolsas reagiam, gerando grande estabilidade no
mercado, o que levaram varios paises declarar estado de emergéncia, levando os
bancos centrais a apresentarem seus arsenais monetérios para conter a recessao. Que
0 mercado de agoes internacionais, as ultimas semanas foram de fortes quedas, seguido
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peia bolsa brasileira, que teve que acionar o mecanismo de circuit breaker por quatro
vezes e encerrou a semana com queda de que encerrou -15,63%, enquanto que o IMA-
B total encerrou a ultima semana com desvalorizaoao de -5.65%. Que sobre a economia
brasileira, o destaque foi a divulgaoao do IPCA de fevereiro que apresentou variaoao de
0,25%, menor resultado para o més em 20 anos, tendo como destaque o grupo de
alimentagao e bebidas, que desacelerou para 0.11% e pelo prego das carnes, que
acumula retraoéo de 7.58% neste ano. Dizendo ainda que sobre o reiatorio focus, os
economistas que militam no mercado nanceiro, ajustaram para baixo 0 IPCA para este
ano, sendo a projegao agora de 3.10%, ficando abaixo ainda da meta para 0 mesmo
exercicio. Mesmo movimento se deu para a taxa Selic, com reduqao e projegao agora
de 3.75% ao ano. Que outro indioe que houve redugao a expectativa de crescimento da
economia, medido pelo PIB, que foi novamente reduzida para 1.68% aa. Que sobre a
perspectivas do mercado nanceiro, nao sao nada animadores, devido a turbuléncia que
estamos passando por conta da disseminaqéo do coronavirus, que as economies
mundiais tem agido no sentido de proteger sua populagao e evitar coiapsos nos sistemas
de saude, porem tentando estimular suas economias, reduzindo juros e injetando
liquidez no mercado nanceiro, ar;6es estas que estao sendo seguida pelo governo
brasileiro, e a expectativa é de que na proxima reuniao do COPOM da proxima semana,
seja anunciado novamente a redugao da taxa de juros, que na viséo da empresa de
assessoria, que os mercados nanceiros nos proximos dias deverao continuar com
oscilaoao forte nos proximos dias, diante da situaoao atual e da perspectives com a
evolugao da doenga no curto prazo. Que em relagao as aplicagoes dos RPPS, a
empresa aconselha que a carteira seja distribuida nos seguintes segmentos: Na renda
xa: 25% em gestéo duration; nos vértices de longo prazo — 15%; nos vértices de médio
prazo — 20% e pelos vértices ourtos - 5%. Ja na renda variével a sugestéo é de exposioao
maxima de 30%. Que apesardo quadro sugestivo acima, conforme reuniéo com o Diego,
0 mesmo se propos a realizar estudo especico de nossa carteira, com se necessario a
apresentaoao de sugestoes de alocaooes, que em sua opiniao, devemos aguardar a
emissao deste relatorio, para estudar possiveis alteragoes. 03) Avaliagio dos
lnvestimentos de Fevereiro/2020: Sobre a carteira de investimentos, referente ao mes
de fevereiro, o responsavel técnico repassou copias aos membros do relatorio analitico,
fornecido pela empesa de assessoria, que passou a ser matéria de anaiise pelos
membros, e fazendo um resume disse que conforme quadro apresentado acima, tivemos
no més de fevereiro, rendimentos bem abaixo do esperado, ou seja, retorno de ~0.03%
enquanto que a meta no mesmo periodo foi de 0.30%, que no acumu|ado( ano) o
comparativo de retorno/meta é de: 0.66"/011.37%, que conforme relatado pelo economista
da credito na reuniéo descrita acima, que nossos investimentos se comparando com de
outros RPPS e devido a posigao oonservadora, obteve melhor performance. Que os
fundos com destaque positives no més foram os IMABS com retorno de 0.63%, os Titulos
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Pblicos com 0.41%, o BB alocagao ativa com 0,43% e o IDKA 2 com retorno médio de
061%, pelo lado negativo os destaques foram os fundos de aeoes, ou seja: o Bradesco
Selection de Aooes com retorno de -11,73%, 0 Caixa Petrobras Fl de Aooes com retorno
de -10.63% e o Caixa Brasil Agoes livres com retorno de -6;68%. Que conforme tabeia
de enquadramentos, estamos devidamente enquadrados dentro dos limites da
Resolugao 3922/2010 bem como de nossa politica de investimentos, que fechamos 0
més com total na carteira de R$ 49.342.435,95 (quarenta e nove milhoes, trezentos e
quarenta e dois mil, quatrocenlos e trinla e cinco reais e noventa e cinco centavos). 04)
Anélise do uxo de caixa: Sobre a movimentagao da carteira e do uxo de caixa, o Sr.
Jorge disse que conforme deliberado na ultima reuniao foram efetuados as seguintes
movimentagoes: Conforme APR 86/2020 foi efetuado 0 resgate de R$ 440.000,00
(quatrocentos e quarenta mil reais) do Fundo Caixa Brasil IRFM-1 e aplicados conforme
APR 85/20 juntamente com os repasses previdenciarios, lotalizando R$ 1.359.180,99
(um milhao, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta reais e novenla e nove
centavos) no Fundo Caixa Brasil Gestao Eslralégica Fl RF; Que através das APRs: 90 e
91/20 foi efetivado a migraoéo de R$ 2.000.000,00 (dais milhoes cle reais) do Fundo
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP Fl RF para o Fundo Caixa Brasil de A<;6es Livres; Que
para pagamento da folha salarial do més foi efetuado resgate, conforme APR 89/20 de
R$1.450.000,00 (um milhao, quatrocentos e cinquenta mil reais) do Fundo Caixa Brasil
IRFM-1 e que os repasses previdenciarios foram aplicados neste mesmo fundo conforme
APR 92/2020 no valor de R$ 98834924 (novecentos e oitenta e oito mil, trezenlos e
quarenta e nove reais e vinte e quatro oentavos); Que sobre o Fundo Caixa Brasil
Disponibilidade Fl RF, foi gerado ao nal do més conforme APR 87/20 total de resgate
de R$ 2.117.527,88 (dois milhoes, cento e dezessete mil, quinhenlos e vinte e sete reais
e oitenta e oito centavos) e aplicagao, conforme APR 88/20 de R$ 1.196.807,55 (um
milhao, canto e novenla e seis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e cinoo centavos).
05) Proposigio de lnvestimentos: O presidente comunica aos membros que houve
solicitagao de apresentagao de cenérios e fundos pela instituieao Banco do Brasil,
através de seu gerente regional de governo Sr. Juliano Miani, na qual tentara agendar
para a préxima reuniéo desle comité, dizendo ainda que sugere que aguardamos 0 envio
do relatorio sugestivo de alterapao da carteira, pelo Sr. Diego Lira e também 0
posicionamento da outra instituigéo, ou seja Banco do Brasil que devera apresentar na
proxima reuniao, para termos maior embasamento na tomada de decisao, que enquanto
isto, sugere que para o proximos dias, as movimentaooes da carteira seja realizada
somente nas operagzoes rotineiras, ou seja. que as aplicagoes referenles a repasses
previdenciarios, bem como 0 resgate para pagamento da folha salarial, no valor

realizado do Fundo Caixa Brasil lRFM-1 TP, e que sejam mantido as movimentagoes

aproximado de R$ 1.500.000.00 (um milhao e quinhentos mil reais) continuam sendo M
aulomaticas do fundo Caixa Brasil Disponibilidades Fl RF. O presidents abriu para
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palavra para novas proposituras ou dvidas, néo havendo colccou-se entéo as
proposituras apresentadas, sendo aprovadas por unanimidade pelos membros. 06) -
Assuntos Gerais. O presidente comunica que néo hé mais téria a ser analisada
conforme pauta do dia, abrindo a palavra para as manifestagpze ao nal colocou em
vutagéo as alteragées e proposituras constantes nesta tei, endo aprovados por
unanimidade e nalizou a reuniéo e eu Jorge Paulo Guzzo , Secretério deste
comité, lavrei a presents Ata que devidamente assinada por mim, pelo presidente e
demais membros este comité. Jales-SP, 18 de Margo de 2020.
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