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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 responsáve l técnico pelos 
invest imentos. 

As Dezessete horas e trinta e cinco minutos do dia dezenove de maio do ano de Dois Mil e Vinle. 
atendendo convocação formalizada pelo Superintendente deste Instituto Municipal de 
Previdência Social de Jales e previamente comunicados aos membros, que fica mantido as 
reuniões de forma online, através de videoconferência, que após todos estarem devidamente 
conectados, o Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Claudir Balestreiro, abriu-se a reunião 
de forma on!ine com a participação dos membros do Comitê abaixo assinados e dando inicio aos 
procedimentos o presidente agradece a presença de todos e solicitou do Sr. Jorge Paulo Guzzo 
- secretário e responsável técnico deste comitê que apresentasse a pauta da reunião, que 
tomando a palavra disse que os relatórios para análise dos membros já foram enviados por €

mail, ou seja, relatório visão da empresa creditoemercado, relatório analftico de investimentos , referente ao mês de abril e relatório de fluxo de caixa e apresentou a seguinte pauta: 01)) 
Retrospectiva e perspectivas do mercado financeiro ; 02) Avaliação dos Investimentos de 
Abril/2020 ; 03) Análise do fluxo de caixa; 04) Proposição de Investimentos ; 05) Processo 
de Credenciamento de Instiluições Financeiras 2020 e 06) Assuntos Gerais. ; 1) 
Retrospectiva e perspectivas do mercado financeiro: O presidente tomando a palavra, 
solicita então Sr. Jorge, que apresente o cenário aluaI do mercado financeiro. e o mesmo 
tomando a palavra disse, que a questão da pandemía continua gerando grande incertezas e 
volatilidade no mercado financeiro , o que ocasionou perdas no mercado de risco, onde se vê de 
acordo com números recentes de contágios pelo coronavlrus no mundo mostraram certa 
estabilização nos casos de infectados e mortes, levando alguns países iniciar processo de 
abertura gradual das atividades, e ao mesmo tempo vem o receio do aumento de casos de 
pessoas infectadas pelo coronavirus, levando a retrair de forma generalizada o mercado de 
ações internacionais, que como exemplo, a bolsa alemã despencou em -4.02%, a inglesa 
2.29%, a norte americana - 2.25% e a japonesa - 0.70%, que a bolsa brasileira também 
acompanhou esta instabilidade, fechando a última semana em queda de 3.37%, ao contrário o 

ATA N' 05 - 2020 



os i mundiais, o destaque foi o 
anuncio do encolhimento, no primeiro trimestre, em 3.8% no PIB da eurozona, enquanto que 
nos E.U .A, foram divulgados que em abril, houve deflação de ~O.8%no índice de inflação ao 
consumido e de 16.4% nas vendas ao varejo. Que sobre o mercado nacional, o que repercutiu 
foi a divulgação pelo BACEN sobre o IBC-Sr, que é considerado a prévia do PIB, apresentando 
queda de -5.9% em março na comparação dom abril. Que outro ponto negativo e de instabilidade 
na economia nacional, é no campo da politica do governo federal, como por exemplo o pedido 
surpresa de demissão do ministro da saúde, Nelson Teich, Que sobre o relatório Focus, os 
economistas ajustaram para baixo a estimativa de inflação deste ano, ou seja, que o IPCA 
encerre o ano em 1.59%, que a sobre a SELlC a expectativa é que o BACEN deve cortar a taxa 
Selic em 0.75 pontos percentuais deste ano, Que sobre as perspectivas do mercado, é de alta 
acelerada diante de um cenário de redução de números de casos de infecção e mortes pelo 
coronavirus, do início da flexibilização iniciada em alguns países e outro fator de alivio veio na 
esteira de anúncio sobre resultados positivos no desenvolvimento de vacina contra o 
coronavirus. Que sobre perspectivas sobre a economia nacional, as atenções se voltam a 
condução da crise sanitária e pela forma de enfreamento pelo governo federal, poiS as taxas de 
isolamentos social não tem sido suficientemente fortes para suavizar a curva de contágio e 
também as incertezas sobre a indicação do novo ministro da saúde pelos novos casos 
envolvendo o presidente e sua familia com possíveis interferências na polícia federal . 02) 
Avaliação dos Investimentos de Abril/2020: Sobre a carteira de investimentos de nosso 
instituto, referente ao mês de abril, conforme relatório enviado por e~mail aos membros, foi mês 
de recuperação de nossos alivos, enquanto que em março tivemos queda brusca, neste mês 
conseguimos certa recuperação, com retorno de 1.60%( R$ 744.992,18), acima da meta que foi 
de 0.14%. mas que este retorno foi insuficiente para alcançarmos a metal atuarial prevista para 
o ano, ou seja, enquanto a meta no perlodo é de 2.09% estamos com ~2.96% . Que os fundos 
com destaque positivo no mês, na renda fixa foram: Os Titulas Publicas com 1.38%, o Bradesco 
Insl. IMA B com 1.36% e o Caixa Brasil Gestão Estratégica com 1.11%, que renda variável os 
destaques foram: Caixa Brasil Petrobras de Ações com retorno de 31.65%, Caixa Brasil Ações 
livres com 9.16% e o Bradesco Selection Ações com 6.84%. Que conforme relatório da página 
02, podemos verificar que estamos devidamente enquadrados dentro dos limites pré 
estabelecidos na resolução 3922 2010 bem como em nosso politica de investimentos. Que no 
mês tivemos aplicações no valor de R$ 3. 552.730,24 (três milhões, quinhentos e cinquenta e 
dois mil, setecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos) e resgates de R$ 4.009.642,48 
(quatro milhões, nove mil. seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) fj
totalizando R$ 46.719.539,52 (quarenta e seis milhões, setecentos e dezenove mil. quinhentos 
e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos). O presidente tomando a palavra justifica osCV 
resgates serem maior que as aplicações. devido à falta de repasses dos valores referentes aos 
apartes para cobertura do déficit aluarial. 03) Analise do fluxo de caixa: Sobre o fluxo de caixa, 
O responsável técnico dos investimentos sr. Jorge Paulo Guzzo, disse que fechamos o mês de ~ 
abril, com total na carteira de investimentos em R$ 46.719.539,52 (Quarenta e seis milhões, 
setecentos e dezenove mil , Quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), que 
conforme deliberação deste comitê na última reunião, foram efetuados as seguintes 
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i mc)virnent'.çêies na no no 
Brasil JRFM~1, ou seja, conforme APR 96 2020 no valor de R$ 357.143,93 (trezentos e cinquenta 

e sele mil, cenlo e quarenta e três reais e noventa e três centavos); APR 99 2020 no valor de R$ 
585.398,57 (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete 
centavos) e APR 101 2020 no valor de R$ 356.532,93 (trezentos e cinquenta e seis mil, 
quinhentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos). Que outra receita recebida se refere 
ao pagamento de cupom dos títulos públicos (APR 102 2020), no valor de R$ 61.503,78 
(sessenta e um mil, quinhentos e três reais e setenta e oito centavos) que foi utilizado para 
complemento da folha salarial juntamente com resgate no Fundo Caixa BrasiIIRFM-1, conforme 
APR 1002020, no valor de R$ 1.415.000,00 (um milhão, quatrocentos e quinze mil reais). Que 
sobre o Fundo Caixa Brasil Disponibilidades FI RF, fundo este possui vinculo a conta corrente 
deste instituto, ou seja, efetuando aplicações e resgates automáticos, de acordo com a 
necessidade ou disponibilidade da referida conta, que ao final do mês gerou, conforme APR 97 
2020, resgate total de R$ 2.579.642,48 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos 
e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e aplicações, conforme APR 98 2020, no 
valor de R$ 2.610.187,73 (dois milhões, seiscentos e dez mil, cento e oitenta e sete reais e 
setenta e três centavos). 04) Proposição de Investimentos: Tomando a palavra o presidente 
do comitê disse que irá convidar os economistas da empresa credito e mercado para a próxima 
reunião deste comitê, para que possamos apresentar cenários e discutirmos sobre a nossa 
carteira de investimentos, da necessidade de efetuar alterações e se possível, efetuar relatórios 
de riscos, sendo este de fundamental importância para nosso instituto, principalmente neste 
momento de turbulência no mercado financeiro, que enquanto isto, sugere que seja mantido a 
recomendação da última reunião, ou seja, de se efetuar somente movimentações rotineiras e 
necessárias para o andamento deste instituto, e solicitou ao Sr. Jorge que apresentasse suas 
projeções de movimentação na carteira. Tomando a palavra o Sr. Jorge disse que continua 
aguardando o pagamento das contribuições previdenciárias pela prefeitura municipal, que se 
houver sugere que seja aplicado no Fundo Caixa Brasi11RFM-1 e para posterior resgate para 
pagamento da folha salarial, que conforme sugestão da empresa de assessoria, de que se 
houver necessidade de efeluar resgates, que seja realizado de fundos de curto prazo, como COI, 
IRFM-1 e IKDA-2, e que considerando que o valor que temos aplicado no Fundo Caixa Brasil 
IRF-M1 deverá ser insuficiente para pagamento da folha de pagamento deste mês, que sugere 
então, se não houver repasse pela municipalidade, que o valor da folha seja complementado 
com resgate no fundo Caixa BrasillDKA-2 IPCA. O presidente então solicita ao sr. Jorge, que o 
mesmo apresente projeção de valores destas movimentações, e o mesmo disse que para a 
próxima semana, se não houver repasse das contribuições em atraso pela municipalidade, 
haverá necessidade de efetuar resgate de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para . 
pagamento do restante de fornecedores, e para pagamento da folha salarial, resgate de 
aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) do Fundo Caixa Brasil IRFM-1 e de 
aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) do Fundo Caixa BrasiIIDKA-2, que para 
este mês, sugere também que seja mantido, o fundo caixa brasil disponibilidades, fundo este 
vinculado conta corrente de nosso instituto, que efetua aplicações e resgates de acordo com a 
necessidade e disponibilidade da referida conta. O presidente abre então a palavra para as novas 
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pr<'pc,situ",s apresentas pelo Sr. Jorge, 
sendo aprovadas por unanimidade pelos membros deste comitê. 05) Processo de 
Credenciamento de Instituições Financeiras 2020: Sobre o processo de credenciamento de 
instituições financeiras, o presidente informa que a minuta dos procedimentos bem como do seu 
edital, foram enviados para análise do conselho consultivo, deliberativo e fiscal deste instituto, 
que aguarda seu pOSicionamento e deliberação, para posterior tramites e publicação. 06) 
Assuntos Gerais. Não havendo mais matéria a ser anal isada. o presidente abre a pala~ara 
manifestações , e não vendo, coloca em votação as alterações e proposituras constanl sta 
ala. sendo aprovados r unanimidade e finalizou a reunião e eu Jorge Paulo Guzzo , 
Secretário deste c , lavrei a pre sente Ata que devidamente assinada por mim. pelo 

bros deste comitê. Jales-SP, 19 de Maio de 2020. 

"=:>
~- ~ . . 

.K5RGePA · ZZO 
Respons J...T.écnico-=-Gestão Investimentos 

L ANTONtO ABRA 

ROSANA MORAES PIVOTO 


ATA N.2 05 - 2020 


