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

As Dezessete horas e Cinco Minutos do dia Dezesseis de Janeiro do ano de Dois Mil e Vinte,
atendendo convocagéo formalizada pelo Superintendente deste lnstituto Municipal de
Previdéncia Social de Jales e Presidents do Comité de lnvestimentos Sr. Claudir Balestreiro,
reuniram-se os membros do Comité abaixo assinados e dando inicio aos procedimentos o
presidente agradece a presenoa 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
apresentou a seguinte pauta: 01) Retrospectiva e perspectives do mercado nanceiro; O2)
Avaliaoéo dos lnvestimentos de Dezembro, 4° Trimestre e Anuall2019; 03) Anélise do uxo de
caixa; 04) PFOPOSIQGO de lnvestimentos; 05) Assuntos Gerais. O1) Retrosiiva e Perspectives

" Sobre a retrospectiva do mercado nanceiro 0 sr Jorge apresentou aos
do mercado nanceiro.

, .

membros cépia do relatério viséo da empresa de assessoria credito&mercado, emitido em
13/01/2020, que passou a ser matéria de anélise dos membros. continuando 0 gestor disse que
conforms relatorio 0 destaque da ultima semana foi o desenrolar do conflito entre EUA e Ira, com
0 mercado nanceiro reagindo as noticias de ambos paises, outro destaque positivo é que esté
tudo pronto para que o acordo comercial entre EUA E China possa ser assinado. Que nos EUA
os dados divulgados frustraram as expectativas sobre emprego e renda, indicando que em
dezembro foram criados somente 145 mil postos de trabalho abaixo da mediana que era de195.5
mil vagas, porem na atividade econbmica foi divulgado que o setor de serviqos apresentou, no
mesmo rnés, ligeira recuperaoao. Que na zona do euro, 0 destaque foi a aprovagéo pelo
parlamento da salda do Reino Unido da Uniéo Europeia, sendo passo importante para que os
britanicos deixem o bloco, outro destaque foi a divulgaoao dos dados de inaoéo, ou seja, o CPI
subiu 1.3% na comparaoéo anual de dezembro, ganhando foroa em relaoao ao aumento de 1%
obsen/ado em novembro. Que 0 mercado de aqées internacionais. as ultimas semanas foram
de movimento mistos, ou seja, enquanto que na bolsa aiemé, americana ejaponesa valorizou. ainglesa recuou em -0.45%, enquanto que a brasileira também recuou -1.87% na ultima semana,
sendo que o dolar avanoou 0.95%. e o IMA-B encerrou a ultima semana com valorizaqéo de
0,16%. Sobre o mercado nanceiro nacional. 0 destaque foi a divulgaoéo do IPCA de dezembro.
que avangou 1.15%, ante 0,51% de novembro, acumulando no ano 4.31%, ficando ligeiramente
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fator impactante 0 prego das carries que tiveram alta de 18.06% na base mensal. Sobre as
perspectivas do mercado nanceiro, 0 gestor informa que varios fatores deverao ser moniiorados
de perto, como por exemplo as tensoes no oriente médio, a divulgaoao do PIB na China que
devera ser revelado na proxima quinta-feira, onde as previsoes apontam para um crescimento
de 6% anualizado, além da situaoao da assinatura do aoordo comercial entre os EUA e China,
outro ponto que devera constar no radar é divulgaoéo nos EUA do indice de inaoao ao
consumidor e o Livro Bege, documento que contém informaooes sobre a siluaoao da economia
none americana e que de certa forma norteia os membros do FED em suas decisoes de politica
monetéria. Sobre a economia brasileira a expectativa pauta sobre a divulgaoao do IBC-Br,
considerado a prévia do PIB nacional e também 0 mercado cara atento aos numeros prévios
que deveréo indicar a inagao decorrente da dissipagao do aumento da came e combustiveis.
02) Avaliaoao dos lnvestimentos do Dezembrol 4° Trimestre e AnualI2019: O secretério do
comité repassou copias aos membros do relalorio analitico dos investimentos de dezembro, 4°
trimestre e ano de 2019, que passou a ser rnaléria de analise dos membros, e tomando a palavra
o presidente disse que sobre nossa carteira de investimentos o ano de 2019 foi altamenle
positivo, principalmente com acenos nas estratégias, como o aumenlo na exposigao da renda
variavel, que possibilitaram retorno no ano acima da meta e solicitou ao responsavel técnico
pelos investimentos para apresentaoao dos numeros. Tomando a palavra o Sr. Jorge disse que,
considerando que Prefeitura Municipal somente efetuou 0 repasse das contribuioes
previdenciarias patronais devidas no periodo da tarde do dia 31/12/2019, camos
impossibilitados de efetuar a aplicaoéo deste valor, ou seja, de R$ 1.49O.699,39 (um milhao,
quatrocenlos e noventa mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos),
permanecendo no periodo em coma corrente sendo aplicado somente no inicio do més de
janeir0, sendo nao constando na carteira de investimentos de dezembro. Que primeiramente
sobre o més de dezembro, tivemos retorno de 1.44%, ou seja, de R$ 689.923,05 (seiscentos e
oitenta e nove mil, novecentos e vinte e trés reais e cinco centavos), porem ficamos no més
abaixo da meta que foi de 1.64%, onde tivemos como destaques positivos na renda xa os tltulos
pClb|iCO5 com retorno de 2.28% e Fundos atrelados ao IMA-B com 2;O1%, enquanto que na
renda variavel destacamos 0 Fundo Caixa Brasil de Aooes livre com retorno de 10.74% e o
Bradesco Seletion Fl com rendimenlos de 7.19%. Que sobre o quarto trimestre tivemos relorno
dos Fundos de Renda Fixa de 2.23%, ou seja, de R$ 932.114,26 (novecentos e trinta e dois mil,
cento e quatorle reais e vinte e seis centavos), com destaques posilivos para os Titulos Publicos
(3.07%) enquanto que na Renda Variavel no mesmo pariodo tivemos retorno de 6.54% - R$
431 .552,96 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhenlos e cinquenta e dois reais e noventa e seis
centavos) ,com destaque para Fundo Caixa Brasil de Aooes livre com relorno de 19.81% e Caixa
Petrobras Fl de Aooes oom 12.92%, que na no exercicio do 2019 tivemos retorno de 13,21% -
R$ 5.608.344,03 (cinco milhoes, seiscentos e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trés
centavos), cando 2.62% acima da meta que foi de 10.59%, que os destaques positivos na renda
xa foram os Titulos Pdblicos ( 25.11%), Fundo Caixa Brasil Gestao Estratégica( 16,34%) e o
Caixa Brasil IMAB 5 ( 12.85%) e na renda variavel destacamos o Fundo Caixa Brasil Agoes Livres
( 19.81%) e o Caixa Petrobras Fl A:;6es( 12.92%). Que conforme tabela de enquadramentos da M

/. ATA N.9 01—Z020 /w



pleemaueieuluos. us) Anallse do uxo de caixa: Sobre o uxo de caixa, o Sr. Jorge informa quefechamos o ano com total na carteira de investimentos de R$ 46.257.33,55 (qualro milhoes,seiscenlos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e trés reais e cinquenta e cinco cenlavos) e naconta corrente de R$ 1.490.699,39 (um milhéo, qualrocentos e noventa mil, seiscentos e noventae nove reais e trinta e nove centavos), conforme explicagao no item acima, que apos deliberagaodesle mesmo cornité, tivemos no més as seguintes movimentapoes na carteira de inveslimentosrPara pagamenlos das folhas salarias foram efetuados os resgates de: APR 72/2019 — FundoSanlander IRF-M1 TP FIC RF no valor de R$ 869.526,10 (oitocentos e sessenla e nove mil,quinhentos e vinle e seis reais e dez centavos) e conforme APR 73/2019 de R$ 1.080.000,00do Fundo Caixa Brasil IRF-M1 TP Fl RF; As receitas provenientes dos repasses pelo ente dascontribulqoes previdenciarias da parte do servidor referente as folhas do més de novembro e 13°salario, dos convénios referenles a pagamentos dos inalivos e pensionistas, dos repassesreferents ao auxilio doen<;a e cestas basicas, foram efetuadas e aplicadas no Fundo Caixa BrasilIR-M1 TP Fl RF, conforms APR 74/2019 no dia 23/12/2019 no valor de R$ 408484899(quatrocentos e oilo mil, oilocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove cenlavos) e APR75/2019 no dia 30/12 no valor de R$ 482286.22 (qualrocentos e oitenta e dois mil, duzentos eoitenla e seis reais e vinte e dois centavos), que 0 pagamento das contribuiooes previdenciariasreferentes ao pagamenlo da pane patronal dos meses de outubro, novembro e 13° salario foramaplicados neste mesmo fundo em no dia 06/01/2020, no valor de R$ 1.666,185,41 (um milhéo,seiscentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Quesobre o Fundo Caixa Brasil Disponibilldades, foram resgatados conforme APR 76/2019 valor deR$ 2.340.836,97 (dois milhes, trezenlos e quarenta mil, oitooenlos e trinta e seis reais e noventae sete centavos) e aplicados neste mesmo fundo conforme APR 77/2019 valor de R$2.538.609,45 (dois milhes, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e nove reais e quarenta ecinco centavos). 04) Proposioéo de lnvestimentos: O presidente tomando a palavra disse queesle mes, devido a antecipaoéo do pagamenlo de dezembro, néo tivemos resgate parapagamenlo da folha salarial, sendo, solicita do gestor que apresenle, a previsao de repassesnanceiros e suas proposituras de investimentos ou sugestoes de altera<;6es de carteira. O Sr.Jorge tomando a palavra disse que até o dia 25 deste mes esta previsto o repasse deaproximadamente R$ 890.000,00 referente as conlribuigoes previdenciérias, que em sua opiniaodevera continuar sendo aplicados no Fundo Caixa IRFM-1 para seja resgalado desle mesmofundo para pagamenlo da folha salarial referente ao mes de janelro, que sugere também quecontinuamos utilizando o Fundo Caixa Brasil Disponibilidades, fundo este que é vinculado anossa conta corrente, efeluando as aplicagoes e resgates automaticamente de acordo com adisponibilidade ou necessidade da referida coma, Que esta previsto para o més de fevereiro 0pagamento de cupom semestral das aplicaooes dos litulos pliblicos, de aproximadamenle R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e sugere que o mesmo seja utilizado também para ,pagamento da folha salarial do més. O presidents solicila dos outros membros a apresentaoéo
~de proposiluras ou sugestées, e néo havendo, colocou em votaoéo as proposituras do Sr. Jorge

matérias a ser deliberadas, 0 presidents, colocou»se em votaoao as alteraooes apresentadas

Paulo Guzzo, sendo aprovadas por unanimidade 05) Assuntos Gerais: N510 havendo oulras M
nesta reuniéo, sendo aprovadas por unanimidade pelos membros presentes, e finalizou a reuniao
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___.._ _--.., \.v....\c, vavlvl a preSenIe Ala quedevidamente assinada por mim. pelo presidente e demais membros deste comité. Jales-SP, 16de Janeiro de 202.
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