
ATA DA REUNIÃO ORDlNARIA PRESENCIAL DO COMITê DE INVESTIMENTOS 

ATA N.o I03/2021 DATA: I 16/03/2021 

Participantes: Claudir Bales!reiro - Presidente. luiz Antonio Abra. Admildo José F. dos Santos, 
Rosana Moraes Pivoto e Jorge Paulo Guzzo - Secretario e responsavel técnico pelos 
investimentos. 

Pauta da Reunião: 01) Apresentação do cenáriO econõmico. retrospectiva e perspectiva do 
mercado; 02) Analise da carteira de investimentos referente ao mês de Fevereiro/2021: 03) 
Análise de fluxo de caixa e movimentações da Carteira de Investimentos: 04) Proposituras de 
Investimentos 05) Credenciamentos de instituições financeiras Bradesco: Distribuidoras: BEM 
DTVM E BRAM DTVM e 06) Assuntos Gerais 

As Dezessete e cinco minutos do dia dezesseis de março do Ano de Dois Mil e Vinte e Um, 
atendendo convocação formalizada pelo senhor Claudir Balestreiro - presidente do comitê de 
investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, reuniram-se na de maneira 
online os membros do comitê de investimentos que abaixo assinam, que após as conexões, 
iniciou-se a reunião com a saudação inicial pelo presidente e apresentando a seguinte pauta: 01) 
Apresentação do cenário econõmico, retrospectiva e perspectiva do mercado; 02) Análise 
da carteira de investimentos referente ao mês de Fevereiro/2021; 03) Análise de fluxo de 
caixa e movimentações da Carteira de Investimentos; 04) Proposituras de Investimentos 
05) Credenciamentos de instituições financeiras Bradesco: Distribuidoras: BEM OrVM E 
BRAM OTVM e 06) Assuntos Gerais. 01) Apresentacão do cenário económico, retrospectiva 
e perspectiva do mercado: Ato continuo o pres idente do comitê de investimentos, compartilhou 
a leia, apresentando o relatório visào fornecido pela empresa de assessoria em investimentos 
credito e mercado, dizendo que conforme relatório o cenário global econômico no mês de fevereiro 
foi novamente negativo, influenciados por fatores como a movimentação adversa das taxas de 
juros prefixada americana e da situação da pandemia no mundo, pela lentidão do processo de 
imunização em nosso pais e principalmente pelos conflitos e posicionamentos do governo rederal, 
envolvendo a PEC emergencial e as polemicas envolvendo a administração da Petrobras e que 
eslas incertezas ocasionaram queda no IBOVESPA chegando o mês com queda de 4.37%. Que 
as previsões e perspectivas dos economistas, é de conforme aceno do próprio Banco Central 
poderá haver mudança na taxa de juros próximo, e que o fluxo das imunizações e expansão da 
pandemia do coronavírus deverá ser acompanhadas e o andamento das reformas estruturantes 
no congresso e do posicionamento do governo federal perante a intensidade e expansão do auxilio 
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para 3,87%, e para 2022 de 3.49% para 3.50%, já o PIB as projeções para este ano ficou em 
3,29% e para 2022 a estimativa ficou em 2,50%. Que a sobre a taxa básica de juros, para este 
ano os analistas mantiveram os 4,00% e para 2022 alta para 5,00%. O presidente ao seu final 
abre a palavra para manifestações e não havendo, solicitou ao responsável técnico dos 
investimentos que fizesse apresentação do segundo item da pauta. 02J Análise da carteira de 
investimentos referente ao mês de Fevereiro/2021: Tomando a palavra o Sr. Jorge disse que 
ira compartilhar sua tela, para apresentar e para os membros acompanhar sua apresentação 
referente ao relatório analítico de investimentos referente ao mês de fevereiro/2021, dizendo que 
fechou o mês com lotai na carteira de R$ 46.663.290,97 (quarenta e seis milhões, seiscentos e 
sessenta e três mil, duzentos e noventa reais e noventa e sete centavos), que destes valor 
78,18%- R$ 36.481 .572,21 (trinta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e 
setenta e dois reais e vinte e um centavos) estão aplicados em renda fixa e 21,82% em Renda 
Variável, estando aplicados nos seguintes segmentos: Titulas Públicos: 12,39%: Gestão 
Duraction: 32,13%; IMAB-S: 7,49%; IMA-B: 8,90%; rDKA-2: 10,93% e IRF-M1 · 6,35%, 
Multimercado Macro: 1,11%; Multimercado Moderado: 6,68%; Ações Livres: 7,62%: Ações 
Seloríais: 1,63%, Ações Indice Ativo: 3,41%, Ações Smarr Caps: 1,37%, e aplicados nas seguintes 
instituições financeiras : Caixa Económica Federal: 54,87%; BS Gestão de Recursos: 24,35%, 
Tesouro Nacional: 12,39%; Banco Bradesco: 4,97% e BEM DTVM: 3,41%. Que conforme cenário 
acima, tivemos retorno negativo em nossa carteira de ~ 1 ,24%, enquanto a meta do mês foi de 
0,85%. Que praticamente todos fundos tiveram performances negativas, na Renda Fixa O retomo 
total foi de -0,80%, com destaque negativo pelos Fundos de longo prazo: Bradesco Int. IMA-B com 
retorno de -1 .72%, o 88 IMA-B FI RF Prev. com retorno de -1 .580/0 e pelos títulos públicos com 
retorno de -1.72% . Sobre os fundos da renda variável o impacto negativo foi ainda maior como: O 
Caixa PetrObras FI de Ações obteve retorno de -18,98, o Bradesco Se\ection FI de Ações com 
retorno de -3.24%, Fundo Caixa Small Caps Ativo FI Ações - retorno de -1 .99%. Ao seu final o 
presidente informa que conforme comparativo regional, todos os RPPS estão tendo periormances 
semelhantes a da nossa carteira, e abre a palavra para manifestações e não havendo, passou a 
ser analisado o próximo item da pauta. 03J Análise de fluxo de caixa e movimentacões da 
Carteira de Investimentos: Ato continuo o sr. Jorge disse que conforme deliberações deste 
comitê em reuniões anteriores, no último mês houve a seguinte movimentação na carteira: 
APLICAÇÕES: Que os repasses previdenciários recebidos foram aplicados no Fundo Caixa Brasil 
IRF-M1 TP FI RF nos seguintes valores: dia 19/02 - R$ 961.777,66 (novecentos e sessenta e um 
mil, setecentos e setenta e sete reai s e sessenta e seis centavos) e na data de hoje R$ 960.553.97 
(novecentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). que 
os titulas públicos foram aplicados no Fundo SS IMA-BS RF Prev no valor de R$ 99.573,1 1 
(noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e onze cenlavos), o valor do parcelamento 
do aporte foi aplicado no Fundo 8B Alocação Ativa Retorno Total FIC RF no valor de R$ 
154.111 ,26 (cento e cinquenta e quatro mil , cento e onze reais e vinte e seis centavos) e houve a 
migração do valor total aplicado do fundo 88 Alocação Ativa FIC RF Previdenciário para o Fundo 
88 IMA-B5 RF Prev. LP.. no valor de R$ 3.515.576,48 (três milhões, quinhentos e quinze mil. " 
quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Que para pagamento da folha ~ 
salarial foram efetuados resgates no Fundo Caixa Brasi11RF-M1 TP RF nos seguintes valores: R$ 
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e setenta mil r8315) .04) Proposituras de Investimentos: Alo continuo o presidente tomando a 
palavra comunica aos membros, que no próximo mês haverá processo de Iransição em nosso 
colegiados, sendo sugere que neste período. seja realizado somente movimentações rotineiras 
em nossa carteira, e se necessário realizar Outras movimentações somente em caso excepcional 
e autorizado por este comitê e solicita então ao Sr. Jorge que apresente suas projeções e 
proposituras para alteração da carteira para os próximos dias , Tomando a palavra Sr,. Jorge disse 
que concorda com a sugestão presidente. sendo apresenta as seguintes projeções e proposituras 
de alteração na carteira: Que as aplicações referentes a receitas de repasses de contribuições 
previdenciárias no valor aproximado de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) e os 
resgates para pagamento da folha salarial no valor aproximado de R$ 1.620.000,00 (um milhão, 
seiscentos e vinte mil reais) continuem sendo realizados no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 FI RF, 
Que se houver repasses de apartes para cobertura do déficit atuarial, tanto pela câmara ou pela 
prefeitura, que continuem sendo aplicados no Funda Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF e que 
a receita proveniente dos parcelamentos do aparte, no valor aproximado de R$ 153.047,37 (cento 
e cinquenta e três mil, quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), que continuem sendo 
aplicadas no fundo BB Alocação Atíva Retorno TI, que ao seu final houve a concordância tácita 
pelos membros pelas proposituras apresentadas sendo aprovadas por unanimidade pelos 
membros presentes. O presidente comunica que os valores acima são projeções e aproximados 
podendo haver variação das despesas ou pela falta de algum repasse, que irá providenciar o envio 
apresentando estas proposituras ao Conselho Consultivo, Deliberativo e Fiscal deste instituto. Q§.l 
Credenciamentos de instituições financeiras Bradesco: Distribuidoras: BEM DTVM E BRAM 
DTVM. O presidente comunica que sobre o credenciamento de instituições financeiras, que de 
acordo com o edital, podera ser requerido a qualquer tempo, e com o vencimento do 
credenciamento das instituições BEM DTVM aBRAM DTVM, foi soHci!ado sua renovação através 
dos requerimentos protocolados neste instituto sob n.o ...... . e envio da documentação, na Qual 
disponibilizamos para todos os membros fornecendo link para acesso. Que os dados das 
instituições foram inseridos na plataforma da empresa de assessoria credito e mercado, e fO\ 
gerado relatório na qual compartilho a tela para vossa verificação. Que primeiramente sobre a 
Instituição BRAM - Bradesco ASSET Mangagement S.A. Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliários, a empresa apresentou as documentações de acordo com o edital, que as certidões 
estão vigentes, em pesquisa no site da CVM não consta processos de impedimentos legais para 
seus credenciamentos, que segundo dados fornecidos pela instituição e relatório fornecido na 
plataforma SIRU , as instituições obtiveram a seguinte classificação: BRAM: Pontuação de 
Quesitos Técnicos: 92,00%: Indica de Gestão de Qualidade: RP1 e a BEM - Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários: Pontuação de Quesitos Técnicos: 86.00%; Indice de Gestão de 
Qualidade: RP1 . Que as instituições classificadas neste nivel(RP1) apresentam histórico 
consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade. tradição 
em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processo de 
investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, Iii 
elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam. ainda, ambiente de controle interno seguro, ~ 
capa de garantir lotai disponibilidade, integridade, tempestividade e raslreabilidade das 
informações. No geral, as instituições classificados neste nivel asseguram o cumprimento do dever 
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possuem como limite de alocação os previstos na resolução 3.922/10 e de nossa política de 
Investimentos. O presidente então colocou-se em votação o credenciamento das Instituição BRAM 
- Bradesco ASSET Mangagement S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da BEM -
Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliário, sendo aprovadas por unanimidade pelos membros 
presentes. 06) Assuntos Gerais : O Secretário do comitê comunica que não há mais matéria a 
ser analisada, o presidente então abr palavra aos membros para manifestações e não havendo 
colocou-se em votação as alte~çõ ~)e proposituras apresentadas nesta reunião e registradas 
nesta ata, sendo aprovadas por u rh,idade e finalizou a reunião agradecendo a participação de 
todos, e eu Jorge Paulo GuzÍo' . secretário deste comitê lavrei a presente ata, que segue 
devidamente assinada por mim, ~IO presidente e demais membros participantes. Jales-SP. as 
Dezessete horas e cinquenta minutos do dia 16 de Março de 2021 . 

Membros Presentes 

Nome 

Claudir Balestreiro 

Jorge Paulo Guzzo 

Luiz Antonio Abra 

Admildo Jose F. dos Santos 

Rosana Meraes Pivete 
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