
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 de setembro 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 financei ras do Instituto referente ao mês de setembro/2020
(posição 30/09/2020), nos termos do fechamento da assessoria de investimentos, que estão
distribuídos nos seguintes fundos, conforme relatório abaixo: '
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ITEM 2 —' INVESRMENTOS: RETROSPECTIVA: Semana novamente marcada pela
aversão dos investidores."diminuindo as expectativas sobre os pacotes fiscais nos Estados
Unidos e em outros países, principalmente na Europa. Segue também as preocupações com
o aumento do contágio do Covid-l9. coiocando em pauta as discussões sobre uma possívei
nova“ onda. No cenário externo, o corona—vírus não tem dado trégua, atingindo diferentes
países e regiões, em especial a Europa com medidas implantadas pela França com o toque
de recolher, o fechamento de bares e novas medidas de restrição e contato social na



Inglaterra e com Madri ainda sofrendo os impactos da nova onda, por lá foram impostas
medidas de restrições pelo governo ao declarar estado de emergência na capital e região.

Há novos casos surgindo na Holanda e na Índia, reforçando a ideia de que novas ondas
ainda são possíveis, porém a boa notícia é que a Pfizer, Inc. empresa farmacêutica
multinacional com sede em Nova Iorque, Estados Unidos, pode solicitar o uso emergencial
da vacina para combater a pandemia e disponibilização em massa. Dito isso, novas
previsões econômicas tendem a vir piores que 'as anteriores em relação a recuperação
econômica e impactando a precificação dos ativos de risco pelo mundo, além disso, o FMI
(Fundo M onetário Internacional) recomendou estimulos fiscais para manter a recuperação
econômica para os países que tiverem folga fiscal, porem tai declaração e medida deve
influenciar ate' os que não possuem. O FMI divulgou suas novas projeções para a economia,
cem o' PIB global encolhendo (4,4%). Os países desenvolvidos—devem retrair 5,8% e os
emergentes retrair 5,2%. A China cresce l,9% em 2020 e deve crescer 8,2% em 2021,
sendo um ponto fora da curva. Os EUA devem ter queda do PIB de 4,3%, a zona do euro
com contração de 8,3% e o Brasil com —5,8%. Nos Estados Unidos, o FED voltou a declarar
de que um pacote fiscal é essencial para os estados unidos manter sua economia aquecida,
falaram ainda que se não houver os estímulos fiscais a economia americana vai desacelerar,
Já Trump diz estar pronto para assinar O pacote ainda antes das eleições em 3/11, mesmo
parecendo dificil de acontecer. Na Alemanha, a deflação medida pelo CPI de setembro com
0,2%, tanto no mês, como na anual. O índice Zew que mede expectativas econômicas dos
agentes alemães, cairam para 56,1 pontos, dada a previsão de' ficar em 74 pontos,
signiíicando perda de otimismo. O IFO (Instituto de Pesquisa Econômica) ampliou a
previsão de queda do PIB para 5,4%, de anterior em -4,2%. Na zona do euro, a deflação
pelo CPI de setembro registrou —0,3%. Na China, a inflação pelo CPI (consumidor) de
setembro anualizada, em queda para 1,7% (anterior em 2,4% e detIação no PPI (Índice de
Preços ao Produtor - atacado) de 2,1%), Por lá, o saldo da balança comercial mostrou
superávit de US$ 37 bilhões em setembro, muito inferior ao do mês anterior de US$ 58,9
bilhões., A expectativa é de que a China deve crescer 1,9% em 2020 de acordo com as suas
próprias previsões e as do FMI. Por aqui, sem muitas novidades, o Congresso Nacional vai
engessando suas atividades em detrimento da proximidade das el ªições, principalmente em
relação aos temas mais sensíveis aos eleitores. Mas Rodrigo Maia, atual presidente da
Câmara, falou sobre a impossibilidade de aprovar o orçamento de 2021, sem votar a PEC
da emergência. O ministro Paulo Guedes não falou muito durante a semana, deu apenas
algumas declarações. sobre a "CPMF" das transações digitais dizendo poderia desistir do
imposto que contribuiu para a estabilidade do mercado, que segue lateralizando. Resta
apenas saber da onde sairão os recursos para formar 0 programa Renda Cidadã. Para ()
iPCA ( Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), as projeções sairam de 2.47%
para “2,65%. Para 2021, a previsão para 0 IPCA ficou em 3,02%. Para 2022, asestiniativas
ficaram em 3,50%. O índice ficou em 3,25% nas projeções para 2023. A projeção para a
expansão do PIB (Produto Interno Bruto) saiu de menos 5,03% para menos 5% para este
ano. Para 2021, a estimativa saiu de 3,50% para 3.47%. As projeções ficaram em 2,50%
para 2022 e 2023. A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar saiu de R$5,30
para R$35,35 este ano. Para 2021, a projeção saiu de R$35,00 para R$5.'l.0. Já" para'2022, a
projeção ficou em R$4,90 e saiu de R$84,80 para R$4,90 em 2023.A projeção para a taxa
básica de juros. a Selic, ficou em 2,00% para 2020. Para 2021, os analistas também
deixaram as projeções em 2,50%. As projeções ficaram em 4,50% em 2022 e ficou em
5,50% para 2023. PERSPECTIVA: O que se espera para as próximas semanas é o
desenrolar dos acontecimentos das semanas anteriores, prometendo não ter nenhum fator
novo que possa mudar o comportamento dos mercados em âmbito nacional. O radar segue



apontado para a evolução do COVID— 19 ao redor do mundo obrigando medidas de restrição

social, interferindo diretamente na precificação dos ativos de risco e para o desenrolar do
pacote fiscal prometido pelos Estados Ui idos, que provavelmente sairá após as eleições,
mas que pode Sair antes devido a Trump, que expos vontade em uma aprovação mais
rápida.q egue preocupando os efeitos do "lockdown" na cidade de Madri em estado de
emergência decretado e outros países como França e Inglaterra também tendo que conviver
com o surgimento de novos casos, frutos de uma nova onda de contaminação Por aqui, a
vacina desenvolvida por nos em parceria com a China, tem obtido ótimos resultados e
promete que a eficácia do imunizantc deve ser comprovada até dezembro de 2020. A
preocupação com O quadro fiscal, endividamento, rolagem de dívidas e teto de gastos,
segue como principal pauta, caso isso aconteça, além de gerar desconfiança dos
investidores estrangeiros, geraria um aumento na taxa de ruyos e no risco Brasil e isso nas
seria bom para o estado da economia atual que iá segue prejudicada Situação que o Brasil
vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores estrangeiros
a partir de um quadro fiscal mais bem elaborada, uma agenda oc reformas estruturais, que
eras ionalmente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos
gevernamentais. Segue no radar, o aumento dos índices de preço da economia, uma
inflação que começou acelerar e que tem impactos significativos já. no curto prazo. Ap es ar
de todas as oscilações de merCado as expectativas do mercado seguem as mesmas, não
enxergando espaço para uma queda brusca e esperando algum gatilho advindo das medidas
do governo para um posicionamento mais forte nos ativos de risco. Os dados indicam uma
pressão no curto prazo nos preços ao consumidor amplo e isto pode levar o Banco Central
a intensificar as discussões sobre o ritmo das reformas. É provável que a qualquer sinal de
melhera cónstante na economia devemos ter uma elevação da SELIC, mesmo que ante's
de projetado. Ainda segue no radar os sinais de abertura na curva de 111105, e que nos
preocupa quanto ao aumento de taxa de juros e a alta volatilidade riso títulos federais de
briga prazo Fato que não acontecia desde 2002e ocorreu em setembro, foram as LFTs
(Tesouro Selim sendo negociada a taxas negativas 0 mais reCo nendado para a;) atual
mementoº c a canela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos
mercados deve se manter sem ainda a desenhar um horiZonre claro, em razão
principalmente pela nosso cenário político. Mantemos nossa recºmendação de adotar
cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercadose cestrategias Mantemos

sucestão para que os recursos necessarios para fazer frente às despesas cerren es se iam
ressvatadas cos investimentos menos v oláteis ( CDI, IRF-Ill] , IDKA IPCA ZA). Para o EMA-
B que e írvimaco por títulos públicos indexados à inflação medida pelo lPCA (Índice
Naciona de Preços ao Consumidor Amplo ,, que são as NTN Bs (Notas do Tesowe
Naciona. — S :ríeL ou Tesouro IPCA+ cem Juros Semestrais,, não es em os re caniemands
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2,15% re- ;omendamos a não movirnei tação no segmento Os demais recursos mantenham—
nos em “quarentena, " esperando um n elhor momento para realocar Tomar decisões
precipitadas enseja realizar uma perda decorrente da desvalorização dos inv estimen.os sem
oassrbililaew de recuperação na retomada dos mercados. Para aqueles que enxergam uma
:nertunidade de investir recursos a preços mais baratos, mamicíevse das internações
.eewsarias para subsidi. r a tomada da decisão ['I EM lin APLIC—* ÇÓES: Apremraui
as rrcsenre membros deste Comitê dª: Investi mer, tas an ')s aew '.iise da se ráfia ecunóni eu e
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tendo em vista a seguinte conclusão: Dentre os fundos que compõem a carteira de
investimento o segmento IMA—B é o único que vem perseguindo a meta atuarial
(IPCA+5,87%) definida na política de investimento; salvo exceção o fundo ª_B
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 Fl RENDA FIXA" IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA Fl
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.

a es de Oliveira Luigi ellesusl Nunes
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