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Participantes: C!audir Balestreiro - Presidente, Luiz Antonio Abra , Admildo Jose F. dos Santos. 
Rosana Moraes Pivoto e Jorge Paulo GULZO - Secretario e responsável tecnico pelos 
investimentos. 

Pauta da Reunião: 01) Apresentação do cenário económico, retrospectiva e perspectiva do 
mercado: 02) Análise da carteira de investimentos referente ao mês de Janeiro/2021; 03) Análise 
de fluxo de caixa e movimentações da Carteira de Investimentos: 04) Proposituras de 
Investimentos 05) Assuntos Gerais 

As Dezessete e oito minutos do dia dezesseis de fevereiro do Ano de Dois Mil e Vinte e Um, 
atendendo convocação formalizada pelo senhor Ctaudir Balestreiro - presidente do comitê de 
investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, reuniram-se na sede própria 
do instituto, os membros deste comitê de investimentos que assinam esta ata, que após sua 
saudação inicial teve seu início com apresentação da pauta sendo: 01) Apresentação do cenário 
económico, retrospectiva e perspectiva do mercado; 02) Análise da carteira de 
investimentos referente ao mês de Janeiro/2021; 03) Análise de fluxo de caixa e 
movimentações da Carteira de Investimentos; 04) Proposituras de Investimentos 05) 
Assuntos Gerais. 01) Apresentação do cenário económico, retrospectiva e perspectiva do 
mercado: Ato continuo repassou aos membros cópia do relatório visão, fornecido pela empresa 
de assessoria, na qual faz um resumo, dizendo que o mês de janeiro seguiu a tendência de alta 
volatilidade nos mercados financeiros, principalmente de câmbio, devido principalmente pela 
lentidão na retomada económica e no processo de vacinação em massa contra o covid 19, e 
também pela possibilidade de emissão de possive is lockdowns por alguns palses, que enquanto 
que no mercado interno as atenções se direcíonam para as eleições para presidência da câmara 
e pelo senado federal, trazendo ainda mais pressão para o governo federal. Que conforme 
relatório FQCUS as projeções para 2021, para o IPCA salram de 3,50% par a 3,53%, enquanto 
que para o PIB as projeções sairam de 3.49% para 3.50% e a taxa Selic a previsão para 2021 é 
de 3,50%, alta de 5,0% para 2022. Oue Apesa r de todas as oscilações de mercado, as 
expectativas seguem sendo o plano de vacinação contra a Covid-19 e toda a pauta de /1:). 
reforma que segue sem definição pelo governo . Oue os dados indicam uma pressão no l...ftY 
curto prazo nos preços ao consumidor amplo e isto pod e Jevar o Banco Central a intensifica r 
as discussões sobre o ritmo das reforma . que é provável que a qualquer sinal de melhora 
constante na economia , devemos ter uma elevação da SElIC , mesmo que antes dO"",7!'-. 
projetado . 02) Análise da carteira de investimentos referente ao mês de Janeiro/2021: Sobre 
o relatório da carteira referente ao mês de janeiro O presidente diz que conforme cenário acima, a 
carteira de investimentos de nosso instituto seguiu a tendência de volatilidade, fechando o mês 
com periormance negativa ou seja, de -0,77%, enquanto que a meta previst !=lara o mês foi de 

.,y02/2021 

1 



os os curto prazo tiveram performance 
positiva, como: Caixa Brasil 10M 2A TP FI RF com retorno de 0,13%, Caixa Brasi11RF-M1 com 
retorno de 0,03%, mesmo rendimento obteve o Caixa Brasil Gestão Estratégica, enquanto que as 
maiores perdas foram com os fundos mais longos, como o Bradesco Inst. IMA-B com retorno de
1,02%, o 88 IMA-B FI RF com retorno de -0,86% e os Titulos Públicos com retorno de -0,83%. 
Que o impacto negativo maior foi nos fundos de renda variável como: Caixa Petrobras FI de Ações: 
-5,36%, Caixa Brasil Ações livre FIG Ações: -3,56% e Caixa Small Caps Ativo FI Ações. Que sobre 
a carteira está distribuída nos seguintes segmentos: Na Renda Variável: - Multimercado Macro: 
1,09%; Multimercado Moderado: 6.54%; Ações Livres: 7,42%: Ações Seloriais: 1,96%, Ações 
Indice Ativo: 3,43%, Ações 8mall Caps: 1,36% e na Renda Fixa: Titulos Públicos: 12,43%: Gestão 
Duraction: 31 ,51%: IMA- Geral: 7,42%; IMA-B: 8,82%; IDKA2: 10,7% e IRF-M1: 7,31%, que estão 
aplicados nas seguintes instituições financeiras: Caixa Econômica Federal: 55,17%: BB Gestão 
de Recursos: 24,03%. Tesouro Nacional: 12,43%: Banco Bradesco: 4,93% e BEM DTVM: 3,43%. 
Que conforme tabela de enquadramentos, podemos verificar que estamos devidamente 
enquadrados dentro dos limites pré estabelecidos em nossa politica de investimentos, bem como 
pelas resoluções federais. 03) Analise de fluxo de caixa e movimentações da Carteira de 
Investimentos: Ato continuo o responsável técnico pelos investímentos Sr. Jorge disse que 
conforme deliberação deste comitê em reuniões anteriores, no último mês houveram as seguintes 
movimentações na carteira de investimentos: Que conforme APRs 03 e 04/2021 , para pagamento 
da folha salarial de janeiro/2021 , houve resgates no FundO Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF nos 
valores de R$ 1.333.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil reais) e de R$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais). 04) Proposituras de Investimentos: Que sobre as proposituras de 
investimentos, o presidente solicitou ao Sr. Jorge - responsável técnico dos investimentos, para 
que apresentasse suas proposituras de alteração na carteira e as projeções de receitas e 
despesas de nosso instituto. Tomando a palavra o Sr. Jorge disse que solicitou da empresa de 
assessoria em investimentos credito e mercado, bem como a equipe de economista da instituição 
Caixa Econômica Federal, a emissão de relatório de analise de portfólio, sugestão e realocação, 
na qual repassa cópias aos membros, dizendo que os relatórios traz informações sobre o cenario 
e panorama econômico, relatórios de distribuição dos ativos por sub segmentos, por 
administradores, quadro comparativo de enquadramentos e por fim vem apresentar as 
recomendações gerais apresentando como sugestão as seguintes realoeações: No relatório da 
Credito e Mercado sugere Resgate total do Funda atrelado ao Ima Geral ou seja, BB Alocação 
ativa e que seja migrado R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para Fundo de Ações 
Valor e R$ 2.076.143,45 (dois milhões, setenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e quarenta 
e cinco centavos) para fundos do segmento IMA-B5 e na conclusão do relatório apresenta que o 
nosso RPPS possui liquidez em 100% dos recursos permitindo a manutenção do portfólio em li? . 
casos de mudanças no cenário econômico, que as diversificações apresentadas atende 0lJ.V 
proposto nos informes periódicos, para então ajustar os investimentos na obtenção dos melhores 
resultados e na mitigação dos riscos e o relat6rio fornecido pela instituição financeira Caixa 
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realocado em funções de ações e indicam O fundOS do segmento de ações do exterior. Que diante ~ 
dos quadros apresentados pelos relatórios de análise de portfólio, vem apresentar as si . 
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renda variável , devemos efetuar levantamento com as instituições financeiras, para deliberamos 
sobre a melhor opção, sobre o segmento IMA·B5, que realizou comparativo entre fundos deste 
segmento, apresentando relatório comparativo de fundos e lâminas e regulamentos dos Fundos: 
88 IMA-B RF Prev, Itau Inst. IMA-BS e Caixa Brasillma-B5. que passou a ser matéria de análise 
dos membros. e continuando sua explanação diz que conforme podemos nolar no quadro de 
perlormance, dos cinco períodos analisados. o Fundo 86 IMA-BS obteve melhor performance em 
03 perlodos, e segunda melhor em 02 períodos, que este fundo possui o segundo maior valor de 
património liquido, sendo sugere ao comité que a migração do valor totar do Fundo SS Alocação 
Attva seja aplicado no Fundo SS IMA-BS FIC RF . Que além desta propositura teremos a 
movimentação rotineira de nossa carteira ou seja, haverá necessidade de efetuar resgate de 
aproximadamente R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) para pagamento da folha 
salarial de fevereiro , e sugere que continue sendo resgatado do Fundo Caixa BrasiIIRF-M1 , que 
sobre as previsões de receitas, estão previstas os repasses das contribuições previdenciárias 
patronal no valor aproximado de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) e parte servidor 
no valor aproximado de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e sugere que estas receitas 
continuem sendo aplicadas no Fundo Caixa Brasil1RF-M1 para posterior resgate para pagamento 
de folhas salariais, estão previstas também receitas provenientes de repasses de apartes, sendo 
pela câmara municipal no valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais) e pela 
prefeitura municipal no valor de R$ 869.593,98 (oitocentos e sessenta e nove' mil, quinhentos e 
noventa e três reais e noventa e oito centavos), que estes valores continuem sendo aplicados em 
fundo específico, ou seja, no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica, que os receitas provenientes 
de parcelamentos de aparte no valor de R$ 153.047,37 (cento e cinquenta e três mil, quarenta e 
sete reai s e trinta e sete centavos) continuem sendo aplicados em fundo específico, ou seja, Fundo 
88 Alocação Ativa Retorno TI e por fim está previsto o pagamento de cupom semestrais dos 
títulos públicos no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) sugerindo que seja 
aplicado no fundo SS IMA-BS Fie RF. Ao seu final o presidente abre a palavra para manifestações 
ou dúvidas, dizendo que concorda com as proposituras do Sr. Jorge, pois vem de encontro com a 
sugestão da empresa de assessoria. e bem adequar a estratégia alvo de nossa politica de 
investimentos, cotocando em votação as proposituras apresentadas, foram aprovadas por 
unanimidade pelos membros presentes. 051 Assuntos Gerais: Tomando a palavra o presidente 
comunica aos membros que está aguardando o tramite pela câmara municipal do projeto de lei de 
reestruluração do nosso instituto. para que caso aprovado, e efeluado adequação do nosso 
colegiada, que será contratado empresa para auditoria para buscar certificação do programa Pró 
Gestão RPPS, pata que este comitê não perca a classificação de inveslidor qualificado, o que 
limitaria opões de segmenlos de investimentos, o que seria prejudicial ao nosso instituto, que~ 
solicitando das instituições credenciadas junto ao programa, para apresentação de propostas para 
auditoria. O presidente então abre a palavra para novas manifestações e ao seu final colocouose 
em votação as alterações e proposituras constantes nesta ata, sendo aprovados por un."ª.ni~ade 
e finalizou a reunião agradecendo a presença de todos e eu Jorge Paulo Guzzo~, 
Secretârio deste comitê, lavrei a presente ata que devidamente assinada por mim , pelo presidente 
e demais membros deste comitê. JalesoSP, às Dezoito Horas e Vinte e Dez Minutos do di 6 de 
fevereiro de 2021 . 
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