
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA PRESENCIAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

ATA N,' I04/2021 DATA: I 13/04/2021 

Participantes: Claudir Balestreiro ~ Presidente, Luiz Antonio Abra, Admildo José F. dos Santos, 
Rosana Moraes Pivoto e Jorge Paulo Guzzo - Secretário e responsável técnico 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 Março e 1° 
Trimestre de 2021; 03) Análise de fluxo de caixa e movimentações da Carteira de 
Investimentos ; Proposituras de investimentos.i. 05) Processo de credenciamentos de 
instituições financeiras: Conforme Edital em anexo 05) Assuntos Gerais 

As Dezesseis horas e dez minutos dia treze de abri! 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
sé na de maneira online através do aplicativo google meet, os membros do comitê de 
investimentos que abaixo assinam, que após as conexões, iniciou-se a reunião com a 
saudaça.o inicial pelo presidente apresentando a seguinte pauta: 01) Apresentação do 
cenário econômico, retrospectiva e perspectiva do mercado; 02) Análise da 
carteira de investimentos referente ao mês de Março e 10 Trimestre de 2021 i 03) 
Análise de fluxo de caixa e movimentações da Carteira de Investimentos; 04) 
Proposituras de investimentos 05J Processo de credenciamentos de instituições 
financeiras: Conforme Edital em anexo 05) Assuntos Gerais. : 01) Apresentação do 
cenário econômico, retrospectiva e perspectiva do mercado: Sobre o primeiro item 
da pauta , o presidente do comitê compartilha a sua tela, apresentando o arquivo de 
mídia fornecido pela empresa de assessoria, contendo a apresentação do cenário 
econãmico pela Sra. Vivian - analista de investimentos da empresa na qual 
transcrevemos: "Que esta semana tivemos como tema o governo, com aprovação da 
proposta orçamentária e das danças das cadeiras nos ministérios, que o governo federal 
deverá de endividar para arcar com as despesas correntes, porem o congresso deverá 
autorizar este endividamento, podendo se repetir no próximo ano , no total 454.7 bilhões 
de lei orçamentária do ano de 2021 ( dois mil e vinte e um) estão condicionados a esta c:::::>
autorização. Que com relação ao combate à pandemia do coronavírus. o presidente 
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SõlscinaiiOl,n,lcíclU uma com seis i i passaram por 
mudança em Brasília , que de uma visão geral, o presidente Bolsonaro perde força. o 
denominado centrâo se fortalece e o ponto estratégico do governo, ou seja, o ministro 
da economia Paulo Guedes não consegue se movimentar para atender as expectativas 
do mercado. Que quanto ao mercado externo, nos E.U.A. o presidente anunciou o 
aguardado pacote de incentivo de aproximadamente 2,3 trilhões de dólares, focado para 
minimizar o impacto da pandemia na economia daquele pais, e este bom momento 
americano influenciou as bolsas na Europa e asiática, além dos fortes resultados de 
compras de manufatura zona do euro com destaque para o da Alemanha, em resumo, 
mesmo com o problema da pandemia, os mercados financeiros iniciaram o mês de abril 
com perspectiva positiva, conforme podemos notar nos números das principais 
economias e alimentando as projeções de uma recuperação global mais acelerada. As 
perspectivas se mantem a mesma da semana anterior, os temas seguem 
proporcionalmente os mesmos, agora com foco nas decisões do presidente Jair 
Bolsonara, referentes aos ministérios e pela lei orçamentaria aprovada na ultima 
semana . Que sobre o relatório FOCUS, para o IPCA ficou mantido a previsão de 4,81%, 
para o PIB caiu 0,01% na previsão para este ano, a previsão deste ano para a taxa de 
cambio subiu de 5.33%, para 5,35% e sobre a taxa SEUC os analista preveem para este 
ano de 5% e para 6% para 2.022. Que o relatório escrito encontra-se disponível no site 
ou nas redes sociais da credito e mercado." Ao final da apresentação o presidente 
comenta que este pequeno animo no mercado financeiro foi refletido em nossa carteira, 
conforme iremos analisar no próximo item da pauta, que abre a palavra para dúvidas ou 
sugestões: O membro Jorge comenta que apesar deste animo do mercado, a situação 
fiscal e lentidão do processo de imunização em nosso país e muito preocupante e 
influencia diretamente na confiança dos investidores em nosso pais. Não havendo outras 
manifestações ou dúvidas, o presidente comunica que o relatório escrito da 
apresentação sobre o cenário. será anexada ao parecer da carteira , e passa para 
analisar o próximo item da pauta. 02) Análise da carteira de investimentos referente 
ao mês de Marco e 1° Trimestre de 2021 : Ato cantinho o presidente solicita ao sr. 
Jorge Paulo Guzzo, responsável técnico pelos investimentos, que faça apresentação da 
carteira do mês de março e do primeiro trimestre de 2.021. Que tomando a palavra, disse 
o relatório analítico de investimentos ja foi enviado por e-mail par a todos membros, 
porem irá compartilhar o relatório para que todos possam acompanhar a apresentação. 
Que conforme pagina 10(dez) do relatório podemos notar que tivemos retorno positivo 
em nossa carteira, fechando o mês em 0,84%(. porem abaixo da meta atuarial apurada 
no mês que do 1,42%, que no acumulado estamos abaixo da meta, ou seja, no primeiro " 
trimestre deste ano, tivemos retorno de -1,19% enquanto a meta atuarial para o mesmo~ 
período foi de 3.36%. Que no mês os fundos com destaques positivos foram: Na Renda 
Fixa: Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP com retorno de 0,37% e o BB I rs; -5 F 



com que na renda os destaques foram: 
Caixa Petrobras FI Ações com retorno de 7,91 % e o Caixa Brasil de Ações livre FIC de 
Ações com retorno de 7,41%. Os fundos com menor retorno no mês foram os renda fixa 
e de longo prazo ou seja: Bradesco Inst. IMA-B FIC RF com retorno de -0,73% e o BB 
IMA·B RF Previdenciário com retorno de - 0,50%. Que no primeiro trimestre, os fundos 
de pior performances foram os de longo prazo ou seja : na Renda Fixa: os Tftulas Públicos 
com retorno de -2,90% e 0$ IMA-B com retorno médio de -3 ,17%, ,enquanto na renda 
variável os fundos com pior retorno foram; Caixa Brasil Petrobras FI Açôes com retorno 
de -7,26% e o Bradesco Selection FI Ações com retorno de -5,50%, enquanto que os 
fundos com melhores performances foram : Na Renda Variável: Caixa Brasil Ações Livre 
FIC Açôes com retorno de 3.57% e o Caixa Brasil Estratégia livre multimercado com 
retorno de 1,40% e na renda fixa o único fundo que teve performance positiva no período 
foi o Caixa Brasi11RF-M1 TP FI RF com retorno de 0,03%.Que conforme podemos notar 
nas páginas 02 e 03 do relatório, no que tange aos enquadramentos, estamos 
devidamente regular perante aos limites contidos nas portarias federais, e com relaçao 
a nossa politica de investimentos, estamos posicionados muito perto dos alvos pré 
estabelecidos na política, não havendo em nenhum segmento desenquadramentos tanto 
nos limites inferior ou superiores. Que conforme pagina 07 do relatório, podemos notar 
a nossa carteira está distribuída em somente instituições que realizaram seu 
credenciamento junto a este instituto, ou seja: Caixa Económica Federal - 54,17%; B8 
Gestao de Recursos - 25,30%; Tesouro Nacional- 12,24%; Banco Bradesco - 4 ,90% e 
BEM DTVM com 3,39%. Que ao final o Sr. Jorge abre a palavra para manifestações e 
não havendo, passou a ser analisado o próximo item da pauta. 03] Análise de fluxo de 
caixa e movimentações da Carteira de Investimentos: Continuando com a fala, o Sr. 
Jorge disse que conforme deliberação deste mesmo comitê e aprovado pelo conselho 
consultivo, deliberativo e fiscal deste instituto foram realizadas as seguintes 
movimentações na carteira de investimentos: Conforme APRs: 16 e 17/202 1, os 
repasses referentes ao aparte para cobertura do déficit atuarial, nos valores de R4 
15.216,73 (quinze mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e três centavos) e R$ 
46.169,97 (quarenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) 
foram aplicados no Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF; Conforme APR 
18/2021, o valor do parcelamento do aparte para cobertura de déficit atuarial, ou seja, 
R$ 156.905.26 (cento e cinquenta e seis mil , novecentos e cinco reais e vinte e seis 
centavos) foi aplicado no Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF Prev.; e para 
pagamento das despesas administrativas e da folha de pagamento deste instituto, 
conforme APR 19 e 20/202 1, foi efetuado resgates nos valores de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) e R$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais) do Fundo Caixa 
Brasi11RF-M1 Titulas Publicas FI RF . Ao seu final o presidente finaliza dizendo ~'1~st;a;s c::ó1'---
movimentações sao rotineiras deste instituto, não havendo nenhuma outras d libe.a;s: 
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Dal'Ma para dÚ\lId"s 
passou a ser analisado o próximo item da pauta . 04] Proposituras de investimentos: 
Que sobre apresentação de proposituras, o presidente comunica que não houve posse 
dos novos conselheiros de nosso instituto, para tanto, sugere manter as deliberações da 
última reunião deste comitê e do conselho consultivo, deliberativo e fiscal, em realizar 
somente movimentações rotineiras deste instituto, e se caso houver, alguma receita ou 
despesa extra, que os mesmos serão convocados para reunião extraordinária, sugestão 
esta que foi acatada por unanimidade, e passa então a palavra para o Sr. Jorge para a 
apresentação das projeções das despesas e passiveis receitas de nosso instituto. 
Tomando a palavra o Sr. Jorge diz que Que as aplicaçOes 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 aproximada 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 Fundo 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 Ativa Retorno TI. Ao seu final o 
presidente então coloca-se em votação as proposituras apresentadas pelo gestor, sendo 
aprovadas por unanimidade. OS} Processo de credenciamentos de instituições 
financeiras: Conforme Edital em anexo: Tomando a palavra o presidente disse que 
conforme as Portarias MF nO 519/201 1 e MF 01 /2017, o processo de credenciamento 
das instituições financeiras deverá ser realizada anualmente, dando oportunidades para 
que as mesmas apresente documentaçôes para se credenciar junto a nosso instituto, 
dizendo ainda que enviou por e-mail a todos membros, a minuta do edital de 
credenciamento, sendo praticamente o mesmo projeto de anos anteriores, onde as 
instituiçôes deverão apresentar requerimento e documentação solicitando 
credenciamento, que após analise deste comitê, estes dados são inseridos na plataforma 
eletrônica siru da empresa de assessoria, que de acordo com as informações 
apresentadas, são gerados as pontuações técnicas para os seguintes quesitos: rating de 
gestão de qualidade, volumes de recursos administrados, tempo de atuação no mercado, 
avaliação de aderência de fundos e de acordo com esta pontuação é deliberado sobre o 
limite de alocação para cada inst ituição. Tomando a palavra o membro Luiz disse que 
este processo já vem sendo realizado a vários anos, demonstrando ser altamente 
confiável e democrático, que concorda pelo edital e manutenção da forma que vem 
sendo realizado o processo . O presidente então coloca-se em votação o edital de 
credenciamento das instituições financeiras, sendo aprovados por una~~~los 
membros presentes, dizendo por fim que irá encaminhar o projeto para rtl raç/ I d.o 
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comitê comunica que não há mais matéria a ser analisada, o presidente então abre a 
palavra aos membros para manifestações e não havendo colocou-se em votação as 
alterações e proposituras apresentadas nesta reunião e registradas nesta ata, sendo 
aprovadas por unanimidade e finalizou a reunião agradecendo a participação de todos, 
e eu Jorge Paulo Guzzo , secretário deste comitê lavrei a presente ata, que segue 
devidamente assinada por mim, pelo presidente e demais membros participantes . Jales
SP, as Dezessete horas e dez minutos do dia 13(treze) de Abril de 2021(dois mil e vinte 
e um). 

Membros Presentes 

Nome 

Claudir Balestreiro 

, 
Jorge Paulo Guzzo 

Luiz Antonio Abra 

Admildo Jose F. dos Santos 

Resana Moraes Pivote 
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