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Ata da tricentésima vigésima quarta (324") reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí, ocorrida em 16 de abril de 2020, com as seguintes presenças: Vanderlei 
Massarioli - Gestor dos Investimentos, Renata de Souza Santos Esteves - Diretora do 
Departamento Administrativo-Financeiro, Amauri Arnaldo Junior - Supervisor da Unidade 
de Gestão de Investimentos, Clévio Vítor de Almeida, Sônia Evarista da Silva e Ivanir 
Barbosa da Silva Medeiros. Ausência de José Ricardo Vinhas justificada. Participou da 
reunião o membro suplente Willian Otávio Pereira. A reunião teve início remotamente, por 
meio do aplicativo "Google Hangouts" (plataforma de comunicação desenvolvida pela 
Google que inclui chat de vídeo), às 9h20min. O modelo de reunião remota fez-se necessário 
diante da pandemia global de COVID-19, que levou aos Decretos Municipais: 997, de 
16/03/2020, com medidas de prevenção à pandemia; 1.001, de 20/03/2020, declaração de 
situação de emergência no município, com medidas restritivas de atividades, de maneira a 
evitar possível contaminações ou propagação do coronavírus; 1.002, de 23/03/2020, medidas 
complementares restritivas de atividades; 1.003, de 26/03/2020, medidas complementares 
restritivas de atividades; 1.009, de 30/03/2020, medidas restritivas aos servidores públicos; e 
1.013, de 08/04/2020 declaração de estado de calamidade pública no município de Jacareí. 
Dadas essas ações durante o mês de março não foi possível realização de reunião presencial, 
sendo o cenário econômico acompanhado individualmente por cada membro do comitê, 
compartilhada informações por grupo de mensagens instantâneas. Assim, nessa reunião 
ficou registrado o fechamento do mês de fevereiro e março, com a elaboração do relatório 
gerencial: 1) Execução Orçamentária: as receitas orçamentárias acumuladas totalizaram 
R$ 50.826.402,95 e as despesas orçamentárias empenhadas o montante de R$ 24.238.107,84. 
As movimentações financeiras dos meses de fevereiro e março de 2020 estão detalhadas em 
demonstrativo anexo a ata, sendo a mesma informação apresentada ao conselho fiscal do 
IPMJ. 2) Cenário econômico: a pandernia de Covid-19 se alastrou pelo mundo, os mercados 
financeiros tiveram quedas consideráveis com acionamento diversas vezes de circuit 
breakers nas bolsas e nos mercados de moeda. Os bancos centrais das principais economias 
anunciaram medidas de estímulo monetário, como a redução da taxa de juros, política de 
compras de títulos (QE) e de garantia de crédito privado. Os governos, por sua vez, 
aprovaram pacotes de estímulos fiscais, com o dos EUA, Japão, Alemanha e França 
superando 10% do PIB. No Brasil, as medidas de distanciamento social começaram a ser 
adotadas com maior força a partir da segunda metade de março, os efeitos nos mercados 
financeiros foram muito grandes, com queda de 29,90% no Ibovespa, depreciação do real 
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de 16% e aumento dos juros longos. O governo anunciou pacotes de estímulos mais 
concentrado em medidas de crédito por bancos públicos e pelo Banco Central, somandô 
mais de 10% do PIB. A taxa Selic também foi reduzida, em 50 pb, para 3,75% a.a .. Em 
termos de impacto fiscal, as medidas somam 3,5% do PIB, aproximadamente, com ior 
parte tendo duração temporária e aprovada após a decretação de estado de calam d 
pública pelo Congresso. Os índices no mês de fevereiro fecharam: CDI 0,29%; I -M 
0,65%; IMA-B5 0,64%; IMA-B 0,45%; e IBOV -8,43%; e no mês de março CDI 0,34%; 
IRF-M -0,11 %; IMA-B5 -1,75%; e IMA-B -6,97%. 3) Análise da Carteira de Investimento: 
a) todos os fundos encontravam-se enquadrados à Resolução CNM n° 3.922/10, bem como 
enquadrados nos limites da política anual de investimentos para 2020; b) o desempenho da 
carteira no mês de fevereiro foi negativo -1,53% acumulando no ano -1,41 %, perfazendo 
um rendimento de -R$ 9.066.384,02, somando um patrimônio de R$ 605.583.841,32, 
alcançando -233,32% da meta de 0,65% no mês, e -105,44% da meta de 1,33% no ano; para 
o mês de março o resultado, também, foi negativo -13,34% acumulando no ano -14,56%, 
perfazendo um rendimento de -R$ 70.735.043,12, somando um patrimônio de R$ 
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534.830.375,24, alcançando -1907,72 % da meta de 0,69% no mês, e -711 ,18% da meta de 
2,04% no ano. Diante do resultado apresentado, os membros do comitê, concordaram em 
não realizar movimentações nesse período de crise, acompanhando o mercado financeiro. 
Na renda fixa a atenção será no comportamento da curva de juros, "duration" da carteira e ~~ . 
perspectivas de redução na taxa SELIC, o que pode, ainda, trazer resultados importantes, e 
se for necessário analisar a saída nas pontas mais longas, após reunião do COPOM. Na 
renda variável o acompanhamento seguirá diário, com participação nas apresentações on 
line dos gestores, oferecidas pelas instituições financeiras, para posicionamento de risco 
durante e pós pandemia, sem movimentações de resgate, visto característica do ativo de 
longo prazo e não necessidade de realização de prejuízo, por parte do instituto. Também foi 
consenso do comitê que toda entrada de receita seja alocada em fundos DI, assim como os 
valores de compensação previdenciária (COMPREV) que deverão ser aplicados no fundo de 
investimento BB Previdenciário Perfil RF LP Referenciado DI, CNPJ 13.077.418/0001-49, 
credenciado sob o número 04/FUNDO/2020-5, fundo com Iiquidez D+O e baixo risco. 
Vanderlei pautou sobre incertezas nas condições financeiras do município, e da necessidade 
de disponibilidades para atendimento as despesas correntes previdenciárias do instituto, 
observando resgate parcial do fundo de investimento FIC Caixa Gestão Estratégica, CNPJ 
23.215.097/0001-55, no valor de R$ 9.000.000,00 para aplicação no fundo de investimento 
Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, CNPJ 02.224.354/0001-45, credenciado 
sob o número 118/FUNDO/2019-2, fundo DI para fluxo de caixa. Em assuntos diversos, 
Vanderlei informou que foi prorrogada a data de vencimento de sua certificação CPAIO 
para o dia 16/08/2020, pois devido a pandemia, a ANBIMA suspendeu todas as provas e 
cursos de atualização de suas certificações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
enc.?ada às 10h e foi por mim, Fabíola de MeIo Silva Carneiro, Assessora da Presidência, 

,~'(,;lA~J lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê 
presentes.***** 

Clévio Vítor de Almeida 

Vanderlei Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 

Amauri Arnaldo Junior 

Sônia Evarista da Silva 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

Eu, Juarez Braga de Oliveira Junio , P' esi te do Instituto de Previdência do 
Município de Jacareí, declaro estar cie te da ta da 24" reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimento o Instituto de Previdência do 
Município de Jacareí. 

-------------------- -------~ f7---------------------------------- 
Juarez Braga (e Oliveira Junior 

Jacareí, 17 de abril de 2020 
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