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Participantes: Claudir Balestreiro - Presidente, Admildo
José F. dos Santos, Luiz Antonio Abra, Rosana Moraes
Pivoto, Jorge Paulo Guzzo - Secretario e responsavel
técnico pelos investimentos e a convite a Sra. Barbara
Gomes e 0 Sr. Gustavo Gustavo Veleda Nazareth
ambos analistas de mercado da empresa de assessoria
creditoemercado.

As Dezessete horas e doze minutos do dia dezoito de junho do ano Dois Mil e Vinte,
atendendo convocagao formalizada pelo Superintendente deste lnstituto e previamente
comunicados aos membros, sobre a manutenoao das reunioes de forma online, através
de videoconferéncia, que apos todos estarem devidamente conectados o presidente Sr.
Claudir Balestreiro abriu-se a reuniao com a participagao dos membros do comité abaixo
assinados, e também os convidados Sra. Barbara Gomes e Gustavo Veleda Nazareth
representantes da empresa creditoemercado, e dando inicio- aos procedimentos 0
presidente agradeceu a presenga de todos e solicitou do Sr. Jorge Paulo Guzzo —

secretério e responsavel técnico deste comité que apresentasse a pauta da reuniao, que
tomando a palavra disse que os relatérios para analise dos membros ja foram enviados
por e-mail, ou seja, relatorio visao da empresa creditoemercado, relatorio analitico de
investimentos referente ao més de maio, relatorio de fluxo de caixa e relatorios de riscos
apresentando a seguinte pauta: 01)) Retrospectiva e perspectivas do mercado
financeiro; O2) analise do Relatério de Riscos da Carteira de lnvestimentos; 3)
Avaliagao dos lnvestimentos de MaioI2020; 04) Anélise do uxo de caixa; 05)
Proposigao de lnvestimentos; 06) Processo de Credenciamento de lnstituigoes
Financeiras 2020 e 07) Assuntos Gerais. 1)) Retrospectiva e perspectivas do
mercado nanceiro: Ato continuo disse que sobre o mercado financeiro segue no radar r

os temores como uma segunda onda de infecgoes pelo coronavirus mantendo os

significativas quedas, por exemplos, a bolsa alema recuou -7%, a inglesa desvalorizo

mercados de risco em alerta, 0 que gerou nas ultimas semanas no mercado de risco Q
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-5,9%, a norte-americana caiu - 4.8%, a japonesa perdeu - 2.4%, o que foi acompanhado
também pela bolsa brasileira onde o lbovespa encerrou a semana com queda de -1.9%.
Que outro destaque sobre a economia brasileira foi a divulgacao do IPCA do més de
maio que registrou deflagao de -0.38%. Que o relatorio Focus também destaca os efeitos
da pandemia do coronavirus sobre a economia brasileira, projetando novamente cortes
para 0 PIB em 2020, de acordo com o mesmo relatorio a expectativa para economia pa

este ano passou de retratacéo de -6,48% para -6,51%, demonstrando também que
ra

8

projecao para o cémbio ao final de 2020 foi alterada de R$ 5,40 na semana passada
para R$ 5,20, que sobre as perspectivas no mercado financeiro de acordo com 0 mesmo
relatorio, continua no radar a evolucao de numero de obitos pelo coronavirus no Brasil,
e que outro destaque é a previsao de reuniao do COPOM programada para os dias 16 6

17 de junho onde as apostas majoritarias estao para um corte de 0.75
pontos percentuais na taxa SELIC e manutencao da taxa até o final do ano. O presiden
entao abre a palavra para manifestacoes sobre 0 mercado financeiro nao havend

te

0.

passou para o proximo item da pauta.02) analise do Relatorio de Riscos da Carteira
de lnvestimentos: O presidente agradece a presenca e a disponibilidade dos
funcionarios da empresa creditoemercado, Srs. Gustavo Veleda Nazareth e Barba
Gomes, na qual passa palavra para que apresente suas consideracoes. Tomando
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palavra a Sra. Barbara disse que esta sempre disponivel deste comité, que nao ira

apresentar o cenario pois ja foi muito bem demonstrado pelo sr. Jorge no inicio desta
reuniao, e que no inicio do ano ja tinhamos efetuado outra reuniao com nossa equipe
apresentando o cenario, que daquele momento até hoje, além da pandemia, houve
varios fatores que geraram estresses no mercado, como exemplos os conflitos politicos
e crises administrativas do governo federal, os desacordo politico entre esferas de
governo e a queda do valor do petroleo. Que sobre o relatorio de risco que
desenvolveram é um instrumento de fundamental importéncia para os RPPS, onde sao
analisados analiticamente cada fundo de investimentos, as composicoes de suas cotas
e principalmente e seus niveis de riscos, e também proteger a carteira de certos vieis
economico. Tomando a palavra o presidente disse que no més de marco tivemos forte
viés gerando significativa queda nos investimentos, devido principalmente a questao da
pandemia, mas que nos meses posteriores esta havendo certa recuperacao, por
exemplo no més de abril tivemos retorno na carteira de 1.6% e em Maio de 2.17%, mas
que no acumulado abaixo da meta em 3%. Passando a palavra para o Sr. Gustavo O

mesmo disse que sobre as quedas no mercado no més de marco, foram sentidas por
todo mercado financeiro, e que através deste relatorio podemos verificar que as perdasr
ocorridas no referido més nao foram provenientes de falhas dos fundos mas sim se
problemas e riscos do mercado financeiro e devido principalmente pela questao d

pandemia de coronavirus. Tomando a palavra o presidente disse que este relatorio
fornecido pela creditoemercado é de fundamental importancia para os gestores
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membros do comité de lnvestimentos, onde apresenta de forma analitica, expandida e
mais clara os riscos de cada fundo de investimentos, principalmente, quais sao as cotas
que 0 administrador do fundo esta adquirindo, que é do nosso conhecimento que varios
regimes proprios de Previdéncia Social, tiveram problemas com fundos de investimento
onde suas cotas eram consideradas podres. O Sr. Gustavo tomando a palavra disse que
este relatorio de risco é muito importante para anélise dos gestores e do comité de
lnvestimentos e que é realizado trimestralmente pela empresa, porém devido a questao
da pandemia do coronavlrus e de grandes perdas em incertezas pelos seus clientes,
empresa resolveu apresentar este relatorio para cada seus clientes, com intuito principal
de apresentar de forma clara a existéncia ou nao de algum riscos dentro da carteira. Que
fizeram a divisao da carteira em tipos de ativo, sendo vossa carteira esta dividida
em: 89,43% em titulos federais, 7.06% em acoes, 2,02% em debéntures, 1.16% em
titulos privados e 0.27% em fundo de lnvestimentos. lnforma que o Segundo relatorio a

carteira de ativos foi dividida s em trés grupos, sendo: divida publica, Equity e Rede Vida
Privada. Que sobre o relatorio de divida publica que tem a finalidade analisar a duracao
da carteira de vosso instituto, ou seja, de quando os valores serao realmente pagos pelos
fundos, concluindo que a carteira possui atualmente 89,43% em ativos de divida publica,
possuindo uma Duration de Macaulay calculada em 3,3388 e que dado o cenario atual
sugere uma Duration de aproximadamente 3,9032, sendo que a Duration ideal para uma
gestao de longo prazo deve ser definida através de estudos de casamento de Ativo e

Passivo (ALM), que com estes dados, podemos analisar e sugerir que a carteira de
vosso instituto, necessita de ser alongada. Que sobre o percentual da composicao em
ativos privados (equity) representa 7,2% da carteira, sendo que 7,2% sao ativos de Alta
liquidez (Acoes e ativos negociados em Bolsa), sendo recomendamos que o instituto
aproveite o momento economico atual e amplie a sua exposicao nesses ativos para o

Iimite maximo aprovado na politica de investimentos, visando diminuir o preco médio de
aquisicao. Que porfim, concluiram que carteira de investimentos de vosso instituto, neste
segmento esta muito bem protegida pelo risco de liquidez pois seus fundos sao de alta
liquidez. Que ao restante dos ativos que compoem a carteira, recomendamos o

acompanhamento junto ao gestor do fundo responsavel. A proxima apresentacao listou
os fundos que possuem cada ativos da carteira, demonstrando se o grau de risco de
crédito da carteira, e sendo que o portfolio do RPPS possui 3,46% em ativos de divida
privada, sendo que 3,46% encontra-se diluidos em ativos considerados de baixo risco
de crédito. Que ao restante recomenda-se o acompanhamento cautelar junto com o

gestor responsavel, concluindo que a carteira de investimentos de vosso instituto, esta
muito bem protegida pelos riscos tanto de crédito como de liquidez, devido a

diversificacao da carteira a otima gestao realizada por este comité. Que o segundo
relatorio vem apresentar abertura de cada fundo verificando de quais ativos, onde sao
comprados e sua composicao, e através deste relatorio podemos vislumbrar a duration
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decisoes, principalmente nas migragoes de fundos e como resultado final verificou-se
que nao ha nenhum fundo com expressivo risco de liquidez ou de credito em vossa
carteira de investimentos. Tomando a palavra 0 Sr. Claudir disse que este ano esta
sendo totalmente atipico, primeiramente pela questéo da pandemia e agora como a
edioao da lei complementar 173/2020, que autoriza os municipios a suspender os
repasses previdenciarios patronais para seus regimes de previdéncia municipais, que
estes repasses para o nosso lnstituto correspondem a aproximadamente 70% do total
de nossa receita, e que em sua auséncia deveremos efetuar resgates de nossas
aplicagoes para cobrir nossos compromissos financeiros, onde calculamos que até 0 final
do ano, havera necessidade de efetuar resgates de aproximadamente R$ 14.000.000,00
(quatorze milhoes de reais). Que entendemos a recomendaoéo e sugestéo da empresa
de assessoria, ou seja, que seria o momento de aumento disposigao em renda variével,
porém no momento e considerando esta provavel queda de receita, a nossa
preocupaoao se volta para saber de onde iremos efetuar os resgates para cumprir os
nossos compromissos, e como néo ser de nossa intenoéo efetuar resgates no segmento
de renda variével, nos resta somente os fundos de renda fixa, que com este abatimento
na carteira 0 percentual de renda variavel devera subir. Tomando a palavra, 0 Sr.
Gustavo disse que podera fazer um relatorio e anélise sobre a carteira, apresentando
como sugestao os segmentos nas quais, se necessario efetuarem os devidos resgates,
e a Sra. Barbara conclui dizendo que a carteira de investimentos de vosso lnstituto esta
bem enquadrada de acordo com as recomendaooes da empresa de assessoria, e sugere
a realizagao de estudos, mais de antemao sugere e os resgates sejam direcionados para
os fundos de curto e médio prazo. O presidente abre a palavra pra manifestagoes, néo
havendo passou para o proximo item da pauta.3) Anélise de portfolio da Carteira de
investimentos referente ao més de maioI2020: Tomando a palavra 0 Sr. Jorge disse
foi enviado por e-mail a todos membros, 0 relatorio analitico de investimentos referente
ao més de maio e resumindo disse que o més de maio foi altamente positivo para nossa
carteira de investimentos, tendo retorno no més de 2, 17%, ficando acima da meta
atuarial prevista de 0,07%, que no acumulado do ano estamos ainda abaixo da meta, ou
seja, retorno de - 0.86% enquanto a meta foi de 2.16%,o que gerou no més retorno
financeiro de R$ 1.014.669,72 (um milhéo, quatorze mil, seiscentos e sessenta e nove
reais e setenta e dois centavos), que o destaque positivo dos ativos de renda fixa foram
os Fundos: Caixa Brasil IMA-B 5 com retorno de 2.11%; Fundo Caixa Patrimonio lndice
De Preoos com retorno de 2,03%; Fundo BB ldka2 com retorno de 2% e os Titulos
Publicos com retorno de 1,91%, sobre os ativos de renda variavel os destaques foram:
Fundo Caixa Petrobras De Agoes com retorno de 11,53%; Fundo Caixa Brasil Agoes
livres com retorno de 9,69% e Fundo Bradesco Selection Agoes com retorno de 7,86%.
Que conforme tabela de enquadramentos, podemos notar que estamos devidamente
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nosso politica de investimentos, porem 0 Fundo Caixa Brasil Gestao Estratégica esta

acima do limite maximo permitido por fundo de investimento, devendo ser adequado o

que sera posteriormente discutido na pauta sobre proposituras de investimentos.
Tomando a palavra a Sra. Barbara disse que a carteira do nosso Instituto esta muito bem

distribuida e protegida conforme relatorios de riscos apresentados e de acordo com as

recomendaooes da propria empresa. Nao havendo novas manifestaooes, passou para o

proximo item da pauta. 04) Anélise do uxo de caixa. Tomando a palavra 0 senhor
Jorge Paulo Guzzo disse que sobre 0 fluxo de caixa, conforme deliberaooes deste

comité em reunioes anteriores foram efetuados as seguintes movimentaooes na oano

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no Fundo Caixa Brasil IRF-M; b) Para

pagamento da folha salarial houveram os seguintes resgates: Conforme APR 107/2020

resgaste no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

e conforme APR 106/2020 no Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF

R$ 680.000,00 (seisoentos e oitenta mil reais); c) As receitas proveni
foram resgatados
entes a repasses

de contribuigoes previdenciarias foram aplicadas, conforme APR 108/2020, no Fundo

Caixa Brasil IRF-M1 no valor de R$ 354.610,81 (trezentos e cinquenta e quatro mil,

seisoentos e dez reais e oitenta e um centavos). Que no més de maio foi utilizado o fundo

Caixa Brasil disponibilidade, fundo este vinculado a conta corrente d

efetuando aplicagoes e resgastes automaticos, de acordo com a d

necessidade da referida conta, gerando ao final do més total de

e nosso instituto,
isponibilidade ou

aplicaoao (APR

105/2020) de R$ 2.038.736,56 e resgate(APR 104/2020) de R$ 2.048.76,12 (duzentos e

quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e doze centavos). 05) Proposigo de

lnvestimentos: Tomando a palavra 0 presidente do comité senhor Claudir Balestreiro,

disse que outro assunto importante a ser tratado pelo comité se trata de que conforme

relatorio de lnvestimentos do més de maio, o Fundo Caixa Brasil Gestao Estratégica esta

com total investido acima limite permitido de alooaoao em um mesmo fundo, ou seja,

20.19%, que sendo devemos efetuar os devidos ajustes nesse fundo, apesar de que este

fundo dentro do segmento de renda fixa é 0 que vem apresentando me

para tanto solicita o responsavel técnico dos lnvestimentos senhor
apresentasse sua propositura. Tomando a palavra Sr. Jorge disse

lhor performance,
Jorge, para que
que realmente o

segmento de gestéo duration vem apresentando otima performance, sugere entéo, que

mesmo que seja adequado o fundo gestéo estratégica, que seja realizado aumento na

exposioao nesse segmento mas em outro fundo ou instituioao, que considerando a

necessidade de efetuar resgate de aproximadamente R$ 1.450.000,00 (um milhao,

quatrocentos e cinquenta mil reais) para pagamento da proxima folh

entao que seja efetuado o resgate neste valor do Fundo Caixa Brasil G

e que seja provisoriamente aplioado no fundo caixa Brasil lRF-M

. l
a salarial, sugere ‘ ‘

estéo Estratégica
. \

1, para posterior f »

pagamento da folha salarial, com isto regularizariamos o fundo na questao do limite l
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superior, dezendo também que conforme sugestéo a propria empresa de assessoria,
que os resgates deveriam ser efetuados dos fundos de curto e médio prazo, sendo
sugere que seja realizada a migracao dos Fundos do segmento IDKA2 para Fundos do
segmento gestéo duration, para tanto, solicitou analises para a empresa de assessoria
de O4( quatro) fundos de investimentos de instituicoes cadastradas neste instituto, ou
seja, Fundo Alocacao Dinémica Do Bradesco, Fundo Bb Alocacao Retorno Total, Fundo
Caixa Brasil Gestao Ativa, Fundo ltau Inst. Alocacéo, que em resposta a empresa de
assessoria emitiu relatorios individuais de cada fundo, na qual passo apresenta-lo, onde
podemos notar que em todos os relatorios houve a sugestao de aporte pela empresa,
recomendando que os recursos sejam resgatados do segmento de Médio prazo.
Tomando a palavra Sra. Barbara, disse que comparando os Fundos analisados, os
mesmos apresentam somente riscos de mercado, apresentando o mesmo Benchmark,
ou seja, IPCA, que o Fundos BB Alocacao Retorno total é o que apresenta menor taxa
de administracao, e vem apresentando, juntamente com o fundo Bradesco Alocacao
Ativa melhores performances, que sendo e considerando que em vossa carteira, a
lnstituicéo Banco do Brasil possuem fundos do segmento IDKA2, sugere entao que seja
migradas o valor total deste fundo para o Fundo BB Alocacao Retorno Total, fundo este
do segmento gestao duration, o que atenderia a recomendacao de nossa empresa de
aumentar a exposicao neste segmento e compensaria o resgate efetuado do Fundo
Caixa Brasil Gestao Estratégica. Tomando a palavra o senhor Jorge disse que concorda
com a sugestéo a senhora Barbara, e passa a ler o regulamento, a lamina e o
prospecto do referido fundo, que é o seu final, disse e conforme podemos notar, nao ha
nada que desabone o referido fundo e a instituicao e concorda com a migracao sugerida,
que outro fundo que vem trazendo problemas para o nosso instituto, refere-se o fundo
caixa Brasil disponibilidades, fundo este que é vinculado a conta corrente do instituto,
que efetua aplicacoes e resgates automaticos de acordo com a necessidade ou a

disponibilidade da referida conta que, se para um lado pode trazer facilidades do controle
da tesouraria para 0 outro lado vem gerando apontamentos pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, e também pela quantidade de movimentacéo dificulta lancamentos
no DAIR - Demonstrativo de Aplicacoes e lnvestimentos de Recursos na Secretaria de
Previdéncia Social, pois cada movimentacéo deste fundo é necessario efetuar um
lancamento, sendo sugiro entao devido a estas problematicas da manutencéo deste
fundo, que seja extinguido este fundo da carteira. O membro Luiz Antonio Abra tomando
a palavra, questiona de qual seria o retorno financeiro deste fundo neste ano, e
respondendo 0 senhor Jorge informa que, conforme relatorio de retornos podemos
verificar que neste ano este fundo apresentou somente R$ 3.65O,21 (trés mil, seiscentos
e cinquenta reais e vinte e um centavos) de retorno, ou seja, em sua opiniao, o valor é
irrisorio perto dos problemas contabeis que este fundo vem apresentando, e em resposta
o Sr. Luiz disse que concorda uma extincéo deste fundo da carteira. Néo havendo novas
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proposituras ou sugestoes o presidente do comité de investimentos coloca em votaoao
as proposituras apresentadas sendo: a) resgate no fundo Caixa Brasil Gestao
Estratégica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhao e quatrocentos e cinquenta mil
reais) e aplicagao no fundo caixa Brasil IRFM-1, para posterior resgate para pagamento
da folha salarial; b) Resgate no valor total aplicado, ou seja aproximadamente R$
2.848.000,00 (dois milhoes, oitocentos e quarenta e oito mil reais) do fundo BB IDKA-2
Titulos Pblicos e aplicaoao deste mesmo valor do Fundo BB Alocagao Retorno Total;
c) A partir do proximo més extingao na carteira do Fundo Caixa Brasil Disponibilidades;
d) Que as transferéncias financeiras recebidas referente as contribuigoes e
parcelamentos previdenciarios sejam direcionados para o fundo Caixa Brasil E IRFM-1
para posterior resgate neste mesmo fundo para pagamento de folha salarial, sendo
colocou-se em discussao, e nao havendo manifestagoes contrarias as movimentaooes
acima foram aprovadas por unanimidade pelos membros presentes. 06) Processo de
Credenciamento de lnstituigoes Financeiras 2020: Sobre o processo de
credenciamento de instituiooes financeiras, o presidente informa que efetuou a devida
publicagao do chamamento publico, sendo em varios émbitos, ou seja, municipal,
regional e estadual, que chegando os requerimentos de interesse e documentagao, que
passaré para analise dos membros deste comité. 07) Assuntos Gerais. Nao havendo
mais matéria a ser analisada, o presidente a palavra para manifestagzoes, e nao havendo,
coloca em votagao as alteraooes e proposituras constantes nesta ata, sendo aprovados
por unanimidade, agradeceu particip "o da equipe da creditoemercado e finalizou a

reuniao e eu Jorge Pa lo Guzzo Secretario deste comité, lavrei a presente
Ata que devidamentessinada por’mim, pelo presidente e demajs membros deste
comité. Jales-SP, 1 'unho de 2020. 5
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