
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, na sede do IPREM - Instituto de
Previdência Municipal de Rubinéia — SP, sito Av. Vinicius de Moraes, 358, Centro,
Rubinéia — SP, atendendo a convocação formalizada, reuniram-se os membros do
Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Rubinéia, abaixo
assinados. Dando início aos trabalhos, o secretário procedeu à leitura da ordem do dia,
constante do ato convocatório, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1)
Posição das aplicações referente ao mês janeiro de 2020; 2) Investimentos: 2.1 -
Aplicação dos Recursos; 2.2 - Resgate dos recursos disponíveis.. ITEM 01 - Passou—
se a explanar acerca da posição das aplicações financeiras do Instituto referente ao mês
de janeiro/2020 (posição 31/01/2020), nos termos do fechamento da assessoria de
investimentos, que estão distribuídos nos seguintes fundos, conforme relatório abaixo:

Atwo ' Víàiõthitú. Roman. Renta».
ao. (%) Més. (%) Ano (%) Valor (R$) % Caneira

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA—B TP 4.90 016 «016 0.00 0.00
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO 4,91 0.25 0 25 4 36943938 15,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M I TP RF 0.25 0.42 0332 2,024 827.77 734
BRADESCO Fê RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 9.25 0,42 0,42 2 964.423 06 10.75
F! CAMA BRASIL IMA GERAL TP RF Lº 2.05 049 0.49 2104.8132,“ 7,63
FI CAIXA BRASIL IMAB €: TP RF LONGÚ PRAZO 1,97 O 54 0,54 3.395“ 818,52 t2,32
88 PR IMA GERAL 2,04 0,48 0,48 689 351,54 239
BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI 1,85 0,42 042 179131636 6.50
SuirIotaI Amoo ?“ !. AImeo I) 1,65 0.41 0.41 17314378.” 62.77
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, ,, Voàaziird. Remota. Hernan. ,_ __ 1 ,,,An“ «,a. í,“ Wªs ªªª-l Ano (ºf:—3 Valor íRSI *" Lunedu
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP 4.88 023 0,23 3.589.773,52 13,01
Sul)-xota! Amgo ?“ III. Alínea & 4.88 0.23 0.23 3.589.773.52 13.01

. vmmma. Rentab. Remaà. , &, ª, ,AIM:) ao. (M Mos— 3%) Ano iª») Valor (R$) «a Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM 0.05 0,37 0,37 1 18958768 4 31
FI CAIXA. BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,06 0,37 0,37 2 614 479.16 948
BRADESCD INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - 8 5.01 027 0,27 2 793.807,5I IO,I3
Sub—total Arugo ?“ IV. Alínea & 1.49 0.33 0,33 6.597.874,35 23,92

,., Votamêd. Ratton. Renmb. , ., .,Amen 3.3. m., Més (%) Ano [ª'—:) *Valor IRS.) % Conana
FIDC PREMIUM 101,06 0,54 054 . 8043966 0.29
Sumoml Artigo 7“ VII. Alínea .: 101.06 -0.54 0.5—1 80.439,06 029

Renda Fixa 2.01 03? 0,37 2525324662? 100.00
Tomi ' 21581-56627 Icªrªí—fw

ITEM 2 — INVESTIMENTOS: COMENTÁRIO DO MÉS: Em janeiro/2020 o mercado

financeiro brasileiro teve comportamento misto. A rentabilidade do principais índices
foram: IMA-B (0,26%), IRF-M (0,88%), IBOVESPA (— 1,63%) e IDIV (-l,58%). No
cenário financeiro global as atenções estão voltadas para a China e 0 surto de um novo

vírus (Corvid—l 9, anteriormente chamado de coronavírus) que até o último dado disponível



(1602201 9) já tinha levado 1.770 pessoas a óbito na china e outros 70.548 chineses foram
diagnosticados com a doença. As principais preocupações atualmente são: 1— A
possibilidade de o surto chinês virá uma epidemia global, afetando a população de vários
países; e 2- O impacto que esse surto chinês irá causar na economia global, seja pelo
aumento da aversão a risco, seja pela interrupção das cadeias de produção global, dado que
a China é o maior país exportador de manufaturados e eletrônicos. Os efeitos desse surto
já são sentidos nos mercados globais, com o aumento da volatilidade dos ativos financeiros

e a desvalorização das moedas locais frente ao dólar (moeda forte).
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Inflação (IPCA): A inflação de janeiro/2020 veio menor que a esperada pelo mercado,
conforme previsãoda ANBIMA. Ela ficou em 0,21% e no acumulado de 12 meses ficou

em 4,17%, sendoque a previsão da ANBIMA para janeiro/2020 era de 0,32%. A Inflação
projetada para 2020 (3,22% aa.) e 2021 (3,75% aa.) estão em linha com a meta definida

pelo Banco Central, que e' 4,00% para 2020 e 3,75% para 2021, conforme o boletim
FOCUS de 14.02.2020, SELIC: Devidos os dados de inflação e crescimento do PIB
projetados no boletim FOCUS, o consenso de mercado está projetando que o Banco Central
irá “manter” a Taxa SELIC até o fim de 2020. Confonne o boletim FOCUS, a estimativa
da taxa SELIC para dezembro/2020 está em 4,25% aa. e para dezembro/2021 o censenso
de mercado projeta um aumento da taxa SELIC, com fechamento em 6,00% aa. PIB:
Conforme o boletim Focus, a previsão do PIB para 2020 está projetada para um
crescimento de 2,23%. Para 2019, o indice de atividade econômica do Banco Central ( I BC-

Br), que tem por objetivo antecipar a previsão do PIB, projeta que o PIB diminuiu 0,27%
em dezembro/2019 e cresceu 0,46% no trimestre outubro-dezembro/2019 (dados
dessazonalizados). Para o ano de 2020 o IBC—Br projeta um crescimento de 0,89%. Câmbio

— Dólar: A taxa de câmbio no mês de janeiro/2020 se desvalorizou em relação 2.0 mês de
dezembro/2019 e fechou o ano em R$ 4,28. E esperado que a taxa de câmbio feche em
dezembro/2020 em R$ 4,10 e em dezembro/2021 em R$ 4,11. Renda Fixa: A performance
dos índices IMA—B (0,26%), IMA—Geral (0,56%) e IRF—M (0,88%) foi positiva em
janeiro/2020. Esse resultado não altera o cenário de volatilidade que o mercado financeiro
vive atualmente, principalmente decorrente de fatores externos. Renda Variável: A
performance dos índices IBOVESPA (—1,63%), IVBXZ (3.31%), Dividendos (; 1,58%) e
Small Caps (0,45%) foi mista em janeiro/20209. Esse resultado não altera o cenário de
volatilidade que o mercado financeiro vive atualmente, principalmente decorrente de
fatores externos. ITEM 2.1— APLICAÇÓES: Aprovaram os presentes membros deste
Comitê de Investimentos após análise do cenário econômico e das informaçõesextraídas
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do relatório fornecido pela Assessoria de Investimentos LDB CONSULTORIA, de aplicar
os recursos disponíveis em conta corrente nos fundos CAIXA FIC NOVO BRASIL RF
REFERENCIADO IMA-B, CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP e BRADESCO
INSTITUCIONAL. FIC FI RF IMA—B, no decorrer do presente mês, tendo em vista a
seguinte conclusão: Dentre os fundos que compõem a carteira de investimento o segmento
IMA—B e' o único que vem atingindo a meta atuarial (IPCA+5,87%) definida na política de
investimento, salvo exceção o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS
IPCA III F I que encontra-se fechado para aplicação. ITEM 2.2 — RESGATE: Mantiveram

a decisão de resgatar os recursos para pagamentos de despesas administrativas e folha de
pagamento ao longo do exercício dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA IRF—M l

TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF—Ml TP RF até decisão em contrário,

devido a liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento
de despesas administrativas e folha de pagamento. Nada havendo mais para tratar, eu Luiz

de Jesus Nunes, designado secretario “ad doc', lavrei a presente ata, que segue assinada por
mim, e demais membros do Comitê de Investimentos.
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