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Ata da tricentésima trigésima nona (339º) reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento 
de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacarei, ocorrida 

em 20 de janeiro de M21, com as seguintes presenças: Vanderlei Massartoli = 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, José Ricardo Vinhas, Willian Otávio Pereira é Ivanir Barbosa da 

Silva Medeiros. Participaram da reunião Fabiola de Melo Silva Carneiro — Assessora da 

Presidência, Edmar Osses Nunes - Executivo Público, servidor efetivo da Prefeitura 

Municipal de Jacarei e o Estagiário em Economia Heitor Andrade Fernandes dos Reis. À 

reunião teve início às 9h15Smin, através do aplicativo “GoogleMect” (ferramenta de 

videoconterência on-line). O modelo de reunião remota faz-se necessário diante da pandemia 
de COVID-19, dadas as ações do executivo municipal para priorizar o isolamento social, entre 
outras medidas no controle da disseminação do coronavirus. Durante esse período, os 

membros do CALF acompanham individualmente a transição do mercado financeiro e a 

situação da crise coonômica decorrente da pandemia. Pauta da reunião: Análise da Carteira 

de Investimentos de dezembro2020; Análise pontual da carteira de Investimentos de 

janeciro/202, Credenciamentos e Assuntos Diversos, À reunião registrou o encerramento do 

mês de dezembro, com a elaboração do relatório gerencial. 1) Execução Orçamentária: as 

(receitas orçamentárias acumuladas totalizaram R$ 144,533,646,89 (cento e quarenta e quatro 

milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove 

  
centavos) e as despesas orçamentárias empenhadas acumuladas o montante de R$ 

[100,239.474,51 (cem milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta é um centavos), Às movimentações financeiras do mês estão detalhadas em 

demonstrativo anexo a ata. Foram concluídas as movimentações sugeridas na ata da 337º 

reunião do comitê: a) Dia 23/12 houve resgate de R$ 9.362.437,64 (Nove milhões, trezentos e 

sessenta e dois mil, quatrocentos é trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) do “Itaú 

FOF RPI Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de 

Investimentos”, CNPJ 0581744 0001-10, aplicação no dia 23/12 de R$ 3,000,000,00 (Três 

milhões de reais) no “Meta Valor Fundo de Investimento em Ações”, CNPJ 07,899,238/000]- 

4 e ordem de compra dia 23/12 com liquidação dia 29/12 de R$ 6.362.386,03 (Seis milhões, 

trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta É seis reais é trinta e quatro centavos) para 

217 Now Ibovespa Fondo de Índice - BOVVI 1º. CNES MLAWT SON -19, De acordo com 

a proposta da política de investimentos para 2020, 0 Instituto buscou atingir o alvo em todos 

os artigos da Resolução 3922/2000 baseado nos estudos da ALM, devendo seguir a mesm 

estratégia para o ano de 202. No dia 14/01/2020, às Tlhrs, participaram através d 

videoconferência o Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos Amauri Arn 

Junior, Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, Edmar Osses Nunes e Heitor Andrade Fernand 

dos Reis referente a apresentação da gestora “Bradesco Asset Management” a qual expôs sta 

posição em relação ao atual cenário econômico. Material anexo à ata. 2) Cenário Econômico: 

No fim do ano de 2020,.08 mercados financeiros terminaram em alta, porém, com baixa 

recuperação diante das perdas ao longo do ano. Com a posse do Presidente americano Jo 

Biden, que gera expectativa de maiores incentivos ficais para os investidores, as bolsas de 

Nova York registraram leve alta, com destaque para a Nasdaq com 0,62%. Apesar da 

pandemia, o PER americano dever apresentar uma recuperação em “UU” de aproximadamente 

22% em MIZI, Na China, a recuperação em “Vº aponta alta nos indices e a previsão é de que 

o pais cresça aproximadamente 10%. O Brasil espera se beneficiar dessa recuperação 

americana e chinesa, Apesar da recuperação do mercado de trabalho em 60%, à pandemia 

voltou a se agravar e deve alterar esse cenário positivo, Embora, os países iniciaram a   
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vacinação da população contra o coronavirus, com o surgimento de variantes mais 
contagiosas e infecciosas, a imunização será lenta. Medidas samitárias ainda devem ser 
seguidas restringindo ainda mais a abertura econômica brasileira. Na área fiscal, há mais de 
6 anos, as contas do setor público fecham o ano em dé ficit, ou seja, as despesas do governo. 

superam as receitas de impostos e contribuições. Projeções do mercado financeiro indicam 
'que o Brasil só voltará a ter superávit em 2026. No último trimestre de 2020, os investimentos 
cresceram, porém, não superaram a queda acumulada no ano. Com a crise sanitária, as 
despesas com a compra de vacinas, agravam o problema fiscal, Os Indices de renda fixa 
fecharam o mês, positivos: IRF-M 1,95%, IMA-B 4,85%, IMA-BS 1,83% e IMA-BS+ fechou 
781%. Na renda variável o EIBOV fechou o mês em 9,30%. 3) Análise da Carteira de. 
Investimento: aj todos os fundos encontram-se enquadrados à Resolução CNM nº 3,922/10, 
bem como aos limites da política anual de investimentos para 2020, bj no mês a carteira 
positivou em 225,23%, no ano 8,07%, houve um desempenho positivo de R$ 22,713,951,74 
(Vinte e dois milhões, setecentos e trés mil, novecentos é cinquenta e um reais e setenta e 
quatro centavos). Confere um patrimônio de R$ 628.840.467,43 (Selscentos e vinte é oito 
milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e três 
centavos), alcance de 5,0424% da meta de 2,2387% no mês, e LAMISTS4 da meta de 12.44 14% 
imo ano, c) O comitê analisou a carteira de Janeiro até o dia 14/01/2021. 0 patrimônio do 
Instituto indica o montante de 631.325.037,81 (Seiscentos e trinta e um milhões, trezentos e 
vinte e cinco mil, trinta e sete reais é vitenta e um centavos. Vanderlei apontou a necessidade 
de aportar valores para fluxo de caixa no fundo “Santander Fundo de Investimento em Cotas 
de Fundo de Investimento Institucional Referenciado DI”, CNPJ (12,224,354/0001-45, para 
pagamento de aposentados e pensionistas, numa provisão para possíveis não repasses 
patronais, Fabiola, também, informou que são necessários aproximadamente 5 4.000.000,00 
tquatro milhões de reais) para a Taxa Administração. O Comitê, em COBSEnSO, SUpestiononm O 
resgate de 10.000,000,00 (Dez milhões de reais) do “BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 
Fundo de Investimento”, CNPJ 07.861,554/0001-22 para o Muxo de caixa apresentado, 
Amauri apresentou para atualização de credenciamento: 1) o gestor “Banco JJ, Safra S.A. 
CNPJ: 03.017.677/0001-20, número 148/GESTORDOZI-?: 24 0 administrador “J. Safra 
Serviços de administração Fiduciária Ltda”, CNPJ: 06.947.853/0001-11, número 
ATIADMOOZI-; 3) o gestor “Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda”, 
CNPJ: 27.916.161/0001-86, múmero 1HA'GESTOR2021-3; 4) o administrador e 
gestor “Caixa Econômica Federal”, CNPJ: 03.360.305/MN-04, número 13/ADM- É 
GESTOR/2021-6; 5) “Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection”,| | 
CNP: 03.660.879/0001-96, número 132FUNDO/2021:3; G)“Bradesco Fundo de | Ki 
Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações Institucional IBRX Alpha”, NA 
(CNPJ: 14,099.976/0001-78, número 131/FUNDO/202 1-3; 7) “BB Previdenciário Renda Fixa ( 
IMA B5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento”, CNP: 13.327,340/0001-73, número, ; 
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03/FUNDO/2021-8; 8) “FI Caixa Brasil B5+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo”, 
CNPJ: 10.577.503/0001-88, número 133/FUNDO/2021-3; 9) “Safra Consumo Americano 
Fundo de Investimentos em Ações BDR-Nível 1 PR”, CNPJ: 19. 436.818/0001-80, múmero 
149/FUNDO/2021-2 e 10) “Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento em Cotas de Fundo! | 

ide Investimento”, CNPJ: 24.571.992/0001/75, número 128/FUNDO2021-3. Todas as | . 
atualizações e credenciamentos foram apreciados e aprovados pelos membros do comitê, sem 1 
ressalvas. Amauri informou aos membros do Comitê de Investimentos que todos os gestores, | 
administradores e fundos da carteira do Instituto encontram-se atualizados, Clévio 
questionou se houve alguma nova informação sobre o fundo Pátria Special Opportunities 1 
FIC Fundo de Investimento em Participações, CNPJ 13.328. 452.000149 Vanderlei) 
(informou que até o momento encontra-se na mesma posição, sem alterações por parte dos] | 
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gestores responsáveis pelo fundo. O Instituto deve seguir a orientação da área jurídica 
aguardando posicionamento para futuras medidas judiciais caso haja necessidade. "O 
Comitê de Investimentos analisou e atesta a conformidade do relatório de investimentos 

referente ao mês 12/2020 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de 
operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações é 
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 

HVOZ/ZOZ, às 9hrs. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h1&mio e foi 

(por mim, Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, Membro do CATE, =D, lavrada a. 
presente ata que será assinada pelos membros do Comitê presentes, **42+ | 

  
Vanderlei Massarioli 

  

Renata de Souza Santos Esteves 
  

Amauri Arnaldo Junior 
  

Clévio Vitor de Almeida 

José Ricardo Vinhas 
  

Willian ÔMtávio Pereira 
    Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 
      

    Eu, Rossana Vasques, Presidente do Instituto de Previdência do Municipio de Jacarei, 
declaro estar ciente da Ata da 339º reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de 
Anvestimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacarei. 

ia, 

4 Jacarei, Hide janeiro de 2021 
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/s js Vasques — 
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