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Ata da tricentêsima trigésima quinta (3353) reumao ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí, ocorrida em 21 de outubro 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 Vitor de Almeida, Willian Otávio Pereira e 
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros. Ausência de José Ricardo Vinhas justificada. 
Participaram da reunião a Assessora da Presidência Fabíola de Meio Silva Carneiro e o 
Estagiário em Economia, Cássio Limeira de Almeida. A reunião teve início às 09hl5min, 
através do aplicativo "GoogleMeet" (ferramenta de videoconferência on-line). O modelo de 
reunião remota faz-se necessário diante da pandemia de COVID-19, dadas as ações do 
executivo municipal para prtorizar o isolamento social, entre outras medidas no controle da 
disseminação do coronavírus, Durante esse período, os membros do CAIF acompanham 
individualmente a transição do mercado financeiro e a situação da crise econômica 
decorrente da pandemía. Pauta da reunião: Análise da Carteira de Investimentos. Análise 
dos estudos em Renda Variável, Ajuste da Política de Investimento 2020. Atualização de 
Credcnciarnentos e Assuntos Diversos, A reunião registrou o encerramento do mês de 
setcm bro, com a elaboração do relatório gerencial, 1) Execução Orçamentária: as receitas 
orçamentárias acumuladas totalizararn R$ 109,269,242,43 (cento e nove milhões, duzentos e 
sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) e as 
despesas orçamentárias empenhadas o montante de R$ 66,691.146,32 (sessenta e seis 

[milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), 
As movimentações financeiras do mês estão detalhadas em demonstrativo anexo a ata, 
Destacam-se as movimentações sugeridas na ata da 334a Reunião do Comitê: a) Resgate 
Total do "Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa 

[Longo Prazo", CNPJ 11.061.217,0001-28, realizado em 13/10/2020 no valor de R$ 
2.565.181,15 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e 
quinze centavos) e transferência para o banco Santander para aplicação no fundo de 
investimento "Santander Ii'IC FI Institucional RF Referenciado DI", CNPJ 02.224.354/0001- 
45, até o final do processo de abertura de conta no Banco Safra. b) Resgate Parcial de R$ 
12.500,000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) do "Sulamérica Inflatie Fundo D 
Investimento Renda Fixa Longo Prazo", CNPJ 09,326.708.0001-01, em 13/10/2020, co 
crédito em 15/10/2020 pam Aplicação de R$ 10,000,000,00 (dez milhões de reais) no fundo 
de investimento "Westeru Asset US Index 500 Fundo de Investimento Multimercado", 
CNP.J 17.453.850/0001-48 e R$ 2,500,000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no fundo 
de investimento "Santauder FIC FI Institucional Renda Fixa Referenciado DI", CNPJ 
02.224.354/0001-45,em 15/10/2020, até o final do processo de abertura de conta no Banco 

ISafra, 2) Cenário Econômico: No início de setembro, a perspectiva de uma vacina para o 
controle da Covid-19 fez com que o os mercados mundiais tivessem desempenho positivo, 
refletindo a alta das bolsas americanas, Com a incerteza que ronda a eleição presidencial 
americana, o temor de uma segunda onda de infecções do coronavírus e o medo de novos '-- 
'Iockdowns', o mercado financeiro reagiu negativo em alguns setores econômicos, No Brasil, 
a questão fiscal ainda gera entrave para a economia do país e provoca desempenho negativo 
nos ativos. Os fundos de Investimentos em renda fixa, de modo geral, permanecem com suas 
estratégias, apostando em melhoras significativas de retorno. O Ibovespa fechou negativo, 
em decorrência da instabilidade do mercado internacional. Os índices de renda fixa 

I
fecharam o mês, negativos: IRF-M -0,56%" IlVIA-B -1,51 %, IMA-B5 -0,12% e IMA-B5+ 
fechou -2,60%. Na renda variável o IBOV fechou o mês em -4,80%. 3) Análise da Carteira 

.. 
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de Investimento: a) todos os fundos encontram-se enquadrados à Resolução CNM n" 
3.922/10, bem como aos limites da política anual de investimentos para 2020. b) no mês a 
carteira fechou negativa em -2,4627%, no ano -9,7799%, houve um desempenho negativo de 
R$ 14.237.914,84 (quatorze milhões, duzentos e trinta e sete mil, novecentos e quatorze reais 
e oitenta e quatro 'centavos). Confere um patrimônio de R$ 582.294.021,64 (quinhentos e 
oitenta e dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, vinte e um reais e sessenta e quatro 
centavos), perfaz -171,56% da meta de 1,4355°;', no mês, e -148,13% da meta de 6,6021 % no 
ano. O estagiário em economia, Cássio, apresentou um resumo das reuniões com o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica Federal sobre renda variável. Na visão das instituições 
bancárias, a insegurança com a situação fiscal do país, a volatilidade da bolsa, o dólar com 
alta cotação, a alta co rr elação entre os produtos financeiros e o temor da segunda onda de 
COVID na Europa, dificultam a oferta do mercado interno nesse segmento. O gesto r de 
investimentos, Vanderlei, orientou que devemos movimentar a carteira na realocação de 
fundos com melhor desempenho. O supervisor de investimentos, Amauri, destacou que os 
fundos "Sulamérica" e "Icatu", em reunião também se posicíonaram estáveis, sem maiores 
movimentações e aguardam a posição econômica local. A melhor opção nesse momento é 
investimento no exterior. Fabíola lembrou que pra fazer movimentação de resgates de 
fundos para reposicionamento da carteira é necessário que o fundo em si esteja positivado 
para não realizar prejuízo. Levando em consideração a volatilidade do índice IBOVESPA, 
os membros do comitê, em consenso, sugeriram resgatar o saldo do fundo "ltaú FOF RPI 
Ações Ibovespa Ativo FIC FIP", CNPJ 08.817.414/0001-10, se positivo, para aplicação no 
"IT Now Ibovespa Fundo de Índice", CNPJ 21.407.758/0001-19, que está com melhor 
desempenho. Amauri e Cássio apresentaram a proposta de ajustes na "Política de 
Investimentos" para 2020. Os ajustes estão de acordo com a Resolução 3.922/10 e 
alterações: 1) art. 7°, I, "a" aumento do limite superior de 20% para 30%; 2) art. 7°, I, "b" 
redução da alocação objetivo de 58% para 52%; 3) art. 7°, IV, "a" redução da alocação 
objetivo de 15% para 14%; 4) art. 7°, VII, "a" aumento da alocação objetivo de 0% para 
0,5%; 5) art. 8°, I, "b" redução da alocação objetivo de 3% para 2%; 6) art, 8°,111 aumento 
da alocação objetivo de 3% para 5%; 7) art, 8°, IV, "a" redução da alocação objetivo de 
1,5% para 1 %; 8) art. 9°, A, 11 aumento da alocação objetivo de 0,5% para 6% e limite 
superior de 5% para 10%; 9) art, 9°, A, 111 aumento da alocação objetivo de 0,5% para 1 % 
e limite superior de 5% para 10%. Como estratégia de alocação, definiu-se na presente 
política de investimentos a utilização dos estudos de gerenciamento de ativos e passivos 
(ALM - Asset Liability Management) como sugestão de investimentos dos recursos para 
compor a carteira do IPMJ. O Comitê apreciou e aprovou a proposta de Revisão da Política 
Anual de Investimentos 2020 e será apresentada ao, Conselho Deliberativo na próxima 
reunião no dia 04/11/2020. Amauri lembrou que uma das metas da Política de Investimento 
2020 era a exigência de certificação de 100% dos membros do comitê de investimentos na 
comprovação de qualificação técnica, reforçando a solicitação aos membros não certificados 
que busquem as certificações, sejam da ANBIMA (CPA10 entre outras), ou da Apimec 
(CGRPPS), de acordo com o regramento do modelo Pró Gestão, nível 11, ao qual o Instituto 
busca certificar-se. Para atualização de credenciamento, Amauri apresentou os fundos: "IT 
NOW Ibovespa Fundo de Índice" CNPJ 21.407.758/0001-19, número 140/FUNDO/2020-2; 
"Western Asset IMA B5 Ativo Fundo de Investimento em Renda Fixa", CNPJ 
17.517.577/0001-78, número 121/FUNDO/2020-3; "BNP Paríbas Small Caps Fundo de ~ 
Investimento em Ações", CNPJ 11.108.013/0001~03, número 142/FUNDO/2020-2; e os 

dooist8r4iOb151ild50/rOeOsO:l 0'8,pri:atiza 14Alg/DenItseTsRIAButônoomos de Investimentos Ltda", CNPJ . 
.. - , numero UID R/2020-2; "Magna - Agente Autônomo de 

Investimentos Ltda", CNPJ 13.426.885/0001-37, número 145/DISTRIBUIDOR/2020-2; 
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"Etemum Agente Autônomo de investimentos Eireli", CNPJ 12.049.428/0001-08, número 
85illISTRIBUIDOR/2020-3; "XP Investimentos CCTVM", CNPJ 02.332.886/0001-04, 
número 138illISTRIBUIDOR/2020-2; "Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda, 
CNPJ 17.203.539/0001-40, número 137illISTRIBUIDOR/2020-2 e todos os 
Credenciamentos foram :flpreciados e aprovados pelos membros, sem ressalvas. "O Comitê 
de Investimentos analisou e atesta a conformidade do relatório de investimentos referente 
ao mês 09/2020 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações 
realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos 
decisórios de investimento à Política de Investimentos, o qual deve ser encaminhado ao 
Conselho Fiscal para aprovação". A próxima reunião ficou agendada para o dia 11/11/2020, 
às 9hrs. N. ada mais havendo a tratar, a reunião foi e~ceTadails l1hl0min e foi por mim, 
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, Membro do CAIF, ~ lavrada a presente 
ata que será assinada pelos membros do Comitê prese es.;'*;'** 

Vanderlei Massarioli 

Renata de Souza Santos Esteves 

Arnauri Arnaldo Junior 

Clêvio Vitor de Almeida 

Willian Otávio Pereira 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

Eu, Juarez Braga de Oliveira Junior, Presidente do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí, declaro estar ciente da Ata da 335" reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí, 

--------------J---------B----------I\ Ol~f--l-----J---~--------------- 
uarez raga ue íverra , umor 
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