
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 abril 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 junho/2020 (posição
30/66/2020), nos termos do fechamento da assessoria de investimentos, que estão
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continuam VOhc das para o surto do Covid- 19, que está aparentemente controlada nos: países
asiáticos, apesai desses estarem receosos com uma “segunda onda”, mas vive o pico nos paises
ocidentais, com destaque, nesse momento, para o Brasil e 0 Estados Unidos. Na Europa,
principalmente na Itália, Espanha e Aiemanha, a pandemia continua dando mostras de ter recuado,

fato este que resultou o início da reabeitura econômica do paises do bloco Europeu. A medida mais



efetiva para tentar conter o pico de infecção pelo novo coronavírus e que foi adotada na maioria
absoluta dos países é o isolamento social da população,juntamente com fechamento de atividades

comerciais não essenciais dentro dos países e fechamento de fronteiras. Apesar de ser a medida
mais eficiente, ela é também a medida com maiores custos econômicos, pois paralisa diversos
setores da economia e amplia o número de desempregados. O mês de junho/2020 foi um mês de
continuidade de recuperação dos mercados mundiais, porém continua no radar uma possível
segunda onda, que poderia derrubar novamente os mercados. No Brasil, com a SELIC nos menores

níveis históricos, começa a se desenhar uma tendência dos investidores migrarem para mercados
com maior risco, como bolsa de valores, para tentar melhorar o nível de retorno. Apesar dos
indicadores (lo mercado financeiro estarem se recuperando, o ambiente é ainda de atenção e-
acompanhamento,
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CENÁRIO MACROECONOMICO — CONTEXTUALIZAÇÃO Inflação (IPCA): A inflação de

junho/2020 veio menor que a esperada pelo mercado, conforme previsão da ANBIMA. Ela ficou
em 0, 26%e eno acumulado de 12 meses ficou em 2,12%, sendo que a preVisão da ANBIMA para
junho/2020 era de 0,37%. A Inflação projetada para 20.20 (l, 67% a a.) e 2021 (3, 00% a. a.) estão
em linha com a meta definida pelo Banco Central, que é 4,00% para 2020 e 3, 75% para 2021,
conforme o boletim FOCUS de 24 07. 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 em 2,00% até o fim de 2020. Conforme o boletim FOCUS, a estimativa
da taxa SELIC para dezembro/2020 está em 2,25% aa. e para dezembro/2021 o consenso de
mercado projeta um aumento da taxa SELIC, com fechamento em 3,00% aa. PIB: O PIB de 2019
cresceu 1,10%, conforme divulgado pelo IBGE no começo de março/2020. Conforme o boletim
Focus, a previsão do PIB para 2020 está projetada para uma diminuição do PIB de 6,77%. Câmbio
— Dólar; A taxa de câmbio no mês de junho/2020 se manteve em relação ao mês de maio/2020 e
fechou em R$ 5,47. E esperado que a taxa de câmbio feche em dezembro/2020 em R$5 ,20 e em
dezembro/2021 em R$ 5,00. Renda Fixa: A performance dos índices IMA-B (2,05%), IMA-Geral
(1,02%) e IRF-M (0,79%) foi positiva em junho/2020, porém o mercado financeiro continua em

estado de alerta e aversão global a risco derivado da pandemia por COVID-19 e suas consequências
Renda Variável: A performance dos índices IBOVESPA (8,76%), IVBX-2 (8,11º/,6) Dividendos
(8,95%) e Small Caps (14,43%) foi positiva emjunho/2020, porém o mercado financeiro continua
em estado de alerta e aversão global a risco derivado da pandemia por COVID-19 e suas
consequências. ITEM 2.1- APLICACOES: Aprovaram os presentes membros deste
Comitê de Investimentos após análise do cenário econômico e das informações extraídas
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 lMA-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 é 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 FI 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 I

TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF até decisão, em contrário,
devido a liquidez no resgate por se tratar D—l-O, 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», (CQ/lá: W %
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