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Participantes: Claudir Balestreiro - Presidente, Admildo 
José F. dos Santos, Luiz Antonio Abra, Rosana Moraes 
Pivoto e Jorge Paulo Guzzo - Secretário e responsável 

técnico pelos investimentos, e participação do Sr. 
Juliano Miani - Gerente regional de Governo da 
Instituição Banco do Brasil S/A. 
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cor1V,te para i estar sempre à disposição para 
participação presencial ou mesmo online das reuniões deste comitê, que este momento 
é totalmente atípico e na vida social das pessoas e consequentemente no do mercado 
financeiro, que vem reagindo de forma brusca e negativa perante a pandemia e outros 
fatores globais, externo (internacional) e interno (Brasil), ficando evidente as dificuldades 
de rentabilidade com o incidente mundial da Pandemia e também com a disputa do preço 
do barril de petróleo. apresentou também ,como sugestão, possibilidade de melhores 
rentabilidades com os fundos de Renda Fixa de Alocação ativa que possuem atuação 
direta dos gestores para conseguir captura melhores rentabilidades no deslocamento da 
curva de juros criada pela queda da taxa Selic, excepcionalmente, devido à Pandemia . 
Terminando sua explanação disse que, considerando o atual cenário não é hora de 
movimentos bruscos de carteira, bem como Qualquer resgate de renda variável ou fundos 
de IMA para não realizar possiveis prejuízos. Terminando sua explanação o presidente 
abriu a palavra para os membros, e o membro Luiz Antonio Abra, disse que concorda 
com o Sr. Juliano, de mantermos nosso posicionamento de conservadorismo perante ao 
mercado, e não havendo outras manifestações o presidente agradeceu a participação 
do gerente na reunião. 02) Retrospectiva e perspectivas do mercado financeiro: Ato 
continuo o Sr. Jorge Paulo Guzzo tomando a palavra disse que a retrospectiva e 
perspectiva do mercado apresentado pelo Sr. Juliano se convergem com os relatórios 
focus e do visão elaborado pela empresa de assessoria, que na síntese o destaque 
principal continua por conta do aumento do números de infectados pelo coronavirus, 
chegando na última semana a casa de 1.8 bilhões de pessoas no mundo, o que vem 
levando as várias economias mundiais a apresentarem medidas restritivas visando 
combater a pandemia e ao mesmo tempo procurar alternativas que vise minimizar estes 
impactos nas economias dos paises, dentre eles apresentação de maciços programas 
de estimulo monetário, o que teve impacto imediato no mercado de bolsas, como O 
apresentado na última semana, recuperando parte das perdas, como exemplo, a bolsa 
alemã avançou 10.91%, a inglesa subiu 7.89%.a norte americana valorizou 12 .10%, a 
japonesa cresceu 8.56% e a bolsa brasileira acompanhou subindo 11 .71 %. Que sobre a 
cotação do dólar, na úttima semana fechou cotado à R$ 5,091 para venda, e que sobre 
o IMA-B encerrou a última semana com valorização de 1.74%. O destaque também sobre 
a economia brasileira , conforme relatório FOCUS, ajustaram novamente para baixo a 
estima do IPCA deste ano, passando de 2.72% para 2.52%, sendo a quinta semana juros 
encerre o ano em 3.25%, e sobre o PIB o relatório aponta novamente para corte nas 
projeções, passando de retração de -1.18% para -1 .96%. 03) Avaliação do 
Investimentos de Março/2020 e do Primeiro Trimestre de 2020, Sobre o retatório d 
investimentos de Março120 e do 1° Trimestre de 2020, o Sr. Jorge Responsàvet Técnico 12 
pelos investimentos comunica que o mesmo já foi enviado por e-mail para todos os 
membros deste comitê, dizendo ainda que considerando o cena rio apresentado acima, 
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no que tange a I o mês de março/20 foi o pior mês dos últimos 
anos, ou seja, de -4,78%, ou seja R$ - 2.359.466,95 (dois milhões, trezentos e cinquenta 
e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), sendo a 
meta de 0.57%, que praticamente todo segmento fechou negativo, mas que os piores 
foram os de renda variável, como por exemplo, o Fundo Caixa Petrobras FI de Ações 
com retorno de -47,83%, o Fundo Bradesco Selection FI de Ações com -31,54% e o 
Caixa Brasil de Açóes livres com retorno de -23,23% e na Renda Fixa os destaques 
negativos foram os Títulos Públicos com retorno de -7.42% e o Fundo Atrelado IMAS 
com retorno de -7,20%. Que ao final do mês a carteira consolidada fechou em R$ 
46.431.459,58 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Tomando a palavra o presidente do 
comitê Sr. Claudir Balestreiro, disse que esta performance negativa no mês não foi 
especifica de nossa carteira, que participa de grupo de watszaap com outros dirigentes 
de RPPS, onde mensalmente fazemos comparativos e verificamos que tivemos impacto 
menor do que de outros municlpios, como por exemplo, no mesmo mês Fernandópolis 
teve retorno de -8,75%, São José do Rio Preto -9.26%, Taubaté -6.32% e Bauru -7.86%. 
Tomando a palavra o sr. Jorge disse que com referência ao primeiro trimestre de dois e 
vinte, o retorno da carteira foi de -4.50%, enquanto que a meta acumulada é de 1.94%, 
que este ano será praticamente impossível atingirmos a meta atuarial, que no mesmo 
trimestre os fundos de renda variável obtiveram performance de -18,19% enquanto que 
os fundos de renda fixa tiveram retorno de -1 44%.04) Análise do fluxo de caixa: Sobre 
o fluxo de caixa, o Sr. Jorge disse que conforme deliberações na ata anterior tivemos as 
seguintes alterações na carteira: Para Pagamento da folha salarial, foi resgatado 
conforme APR 95/2020 do Fundo Caixa Brasi11RFM-1 o valor de R$ 1.430.000,00 (um 
milhão, quatrocentos e trinta mil reais), e com referência ao Fundo Caixa Brasil 
Disponibilidade FI RF, fundo este que é de movimentação automática vinculado a conta 
corrente, ou seja, efetua as aplicações e resgates de acordo com as disponibilidades ou 
necessidade da referida conta, ao final do mês foi gerado a APR 94/2020 referente a 
aplicação de R$ 2.982.437,59 (dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, 
quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e de resgate, conforme 
APR 93/2020 no valor de R$ 3.072.296,25 (três milhões, setenta e dois mil, duzentos e 
noventa e seis reais e vinte e cinco centavos). 05) Proposição de Investimentos: Sobre a 
proposição de investimentos o Sr. Jorge comunica que continua aguardando o envio do relatório 
sugestivo de alteração da carteira, que o Sr. Diego Lira - economista da creditoemercado que {f
ficou de enviar conforme reunião do mês anterior, que sugere aguardar o relatório para que 
possamos tomar alguma decisão de alteração na carteira, enquanto isto, acompanha o 
posicionamento do membro Luiz de mantermos nosso posicionamento conservador, sem efetuar ~ 
qualquer alteração, somente com as movimentações rotineiras, ou seja, as aplicações referentes 
aos repasses de contribuições previdenciárias e resgates para pagamento da folha salarial 
continuam sendo direcionadas para o fundo Caixa Brasil IRMF-1 e que seja mantido o Fundo 
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iI i i , que sobre os valores depende da concretização dos repasses, 
pois a prefeitura não está repassando os valores mensais de apartes, sendo, sem considerar 
esta receita deveremos ter repasses no valor aproximado de R$ 1.300.000.00 ( Um milhão e 
trezentos mil reais) e resgate para pagamento da folha salarial de R$ 1.450.000.00 ( Um milhão. 
quatrocentos e cinquenta mil reais), que sugiro então, que continue sendo aplicados e resgatados 
do Fundo Caixa Brasi11RFM·1 , informa ainda que o próximo mês deverá ser pagos o cupom dos 
titulos públicos, de aproximadamente R$ 6O.000.00( sessenta mil reais) e sugere que este valor 
sege utilizado para pagamento da folha salarial de maio. Colocado em discussão pelo presidente. 
as proposituras de movimentações na carteira apresentadas, ou seja: a) Fundo Caixa Brasil 
IRFM-1 - Aplicação de aproximadamente R$ 1.300.000,00 ou maior se houver o repasse 
do aparte e resgate de R$ 1.450.000,00; b) Manutenção do fundo Caixa Brasil 
Disponibllidades e c) 00 valor repassado a título de pagamento de cupom dos títulos 
públicos serem utilizados para pagamento da folha salarial, e não havendo manifestações 
contrárias foram aprovados por unanimidade pelos membros presentes. 06) Processo de 
Credenciamento de Instituições Financeiras 2020: O Presidente comunica que necessitamos 
realizar o credenciamento anual das instituições financeiras, processo este obrigatório para que 
as instituições possam receber aportes de nosso instituto, para tanto solicitou ao responsavel 
técnico para elaboração do processo e tomando a palavra o Sr. Jorge disse que manteve a 
mesma metodologia do ano passado, ou seja, as Minutas de Procedimento de Credenciamento 
e do edital foram sugeridos pela empresa de assessoria credito&meracado, na qual enviamos 
por e-mail para os membros. Após analise pelos membros e não havendo manifestaçóes 
contrárias, o processo foi aprovado, devendo agora ser enviado para aprovação do Conselho 
Consultivo, Deliberativo e Fiscal deste~·stituto. 07) Assuntos Gerais: 06) Assuntos Gerais. 
Não havendo mais matéria a ser an is da, o presidente do comitê coloca-se em votação as 
alterações e i constanl s ta ata, sendo aprovados por unanimidade e finalizou a 
reunião e eu Jorge I Guzz , , Secretário deste comitê. lavrei a presente Ata que 
devidamente mim, pelo presidente e demais embros dest itê . Jales-SP, 14 
de Abril de 2020. 

Responsável Técnico 

LUIZ TONIOABRA 

Rd1~A~IA MORAES PIVOTO 
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