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Ata da nona (9") reunião extraordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos 
Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida em 4 de março de 
2021, com as seguintes presenças: Vanderlei Massarioli - Gestor dos Investimentos, Renata 
de Souza Santos Est~ves - Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro, Amauri 
Arnaldo Junior - Superviso r da Unidade de Gestão de Investimentos, Clévio Vitor de 
Almeida, José Ricardo Vinhas, Willian Otávio Pereira e Ivanir Barbosa da Silva Medeiros. 
A reunião teve início às 9h05min, 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 priorizar 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 pandemia. Pauta da reunião: Prorrogação do 
prazo do fundo "Patria", Contratação ALM e Consultoria. Vanderlei informou que o IPMJ 
foi convocado para a "Assembleia Geral de cotistas", em 12 de março, que deliberará em 
votação sobre a prorrogação do prazo do fundo "Patria Special Opportunities I FIC FIP". O 
prazo do fundo termina em março/2021 e para essa reunião, o gestor pede prorrogação até 
dezembro de 2024, não sendo possível, até dezembro de 2022, porque acredita existir a 
possibilidade de melhora nos resultados. Ainda se não houver acordo, a opção é a saída do 
gestor e a criação de um "condomínio financeiro", onde os quotistas majoritários 
administrariam o fundo, situação que exige "expertise financeira", a qual não confere entre 
os RPPSs. Os membros do Comitê analisaram a situação e por unanimidade, entenderam que 
a posição a ser tomada nesse momento é aceitar a prorrogação do prazo para até dezembro 
de 2022, observando e acompanhando sempre a posição do fundo, para não haver aportes 
financeiros. Renata fez uma colocação sobre a necessidade da contratação do estudo da ALM 
(Asset Liability Management) e da Assessoria Financeira. Os membros do Comitê, em 
consenso, informaram que após o estudo da ALM em 2020, já foi feito o mapeamento da 
Carteira de Investimentos do Instituto para esse semestre, não havendo a necessidade da 
contratação da consultoria financeira, a qual pode ocorrer em momento oportuno. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerra a às 9h40min e foi por mim, Ivanir Barbosa da Silva 
Medeiros, Membro do CAIF, lavrada a presente ata que será assinada 
pelos membros do Comitê presentes. ***** 
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Eu, Rossana Vasques, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, 
declaro estar ciente da Ata da 93 reunião extraordi ' 'a do Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros do Instituto de Previ encia o Município de Jacareí. 

Jacareí, 4 de março de 2021 
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