
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA-DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, na sede, do II'REM - Instituto de
Previdência Municipal de Rubinéia — SP, sito AV. Vinicius de Moraes, 358, Centio,
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 novembro 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
novembro/2020 (posição 30/11/2020), nos termos do fechamento da assessoria de
investimentos que estão distribuídos nos seguintes fundos, conforme relatório abaixei
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ETEP/1 2 —- IFWESTIMENTOS: RETROSPECTIVA: Semana de estabilidade para as
tolsas mundiais, exceto pelo Ibovespa que teve uma valorização de 1,21%, com aitalpela
sexta. semana consecutiva Mudança de rotação-de fluxo global. devido ao nutriente de
apetite por ativos de riseoªpeios investidores, vem favorecendo Os mercados enterger-zªftsº
A teaiização dos, indices no cenário externo se da peiosmesmosmotivesqv'e gerei), euforia:
na semana passada, com investidores de oiiio no avanço das vacinas em combate a Cªí/Viti—
íª) e aprovação da“ vu, sina das farmacêuticzs Pfizer e BioNtech nos Estados Unidostpela
FDA (Food and Drug Administration), agência responsavel pela reguiamentaeão de
medicamentos nos EUA. Além disso as negociações na tentativa de aprovar um novo
çacote de estímulos no EUA de U$ 916 bilhões continuam. Donald Trump impôs sanções
contra oficiais chineses que tiveram relações na desqualiiieação de integrantes do
“,paííhZZIGHÉO da oposição em Hong Kong., Perante essa atitude, (China suspendeu viagens



sem visto de diplomatas dos EUA a Hong Kong. Além disso Biden deu sinais de que não
irá afrouxar a sanções impostas a China. E Comissão de Comunicação dos EUA aprovou
a remoção do equipamento produzido pela Huawei das redes sociais. Na Europa, as
atenções continuam voltadas para as negociações referente ao Brexit, que tem prazo para
aprovação até Domingo (13). Os principais empasses para o acordo envolvem os direitos
de pesca em águas britânicas e as regras de concorrência. O Banco Central Europeu
estendeu o programa de compra de títulos por mais 9 meses, no valor de 500 bilhões,
totalizando um 1,85 trilhões. Reino Unido dá início a vacinação da população contra a
Covid—19, utilizando a vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNtech. Já no Brasil, o
governador de João Doria de São Paulo, apresentou o plano de vacinação contra Covid-l9
que prevê o início da imunização para o dia 25 de janeiro, porém ainda e' necessário à
aprovação da, Anvisa para a vacina chinesa CoronaVac, Diante desse pronunciamento o
governo federal apresentou plano de vacinação neste sábado (12), envolvendo as vacinas
da F iocruz/AstraZeneca, Covax Facility e Pfizer/BioNtech, porém não indicou data para
inicio ao programa. No âmbito político. atenções voltadas para o relatório da PEC
Emergencial que cria mecanismos de ajustes ficais para união, que foi adiado para 2021
pelo senador Marcio Bittar. As disputas pelo comando da Câmara e do Senado continuam
após o STF tomar decisão que impede a candidatura de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbreº
O Senado aprovou a nova Lei do Gás, com alterações que irão exigir nova votação pelos
deputados. Em relação aos indicadores econômicos, na terça—feira foi divulgado o iPCA de
novembro com alta de 0,89%, acima do valor estimado pelos especialistas de 0,76%. Na
quarta-feira o Copom manteve a taxa Selic em 2,00% aa e já sinalizou retirada do forward
guidance em 2021 .O varejo brasileiro em outubro apresentou crescimento de 0,9% ante o
mês de setembro e o setor de serviços com aumento de 1,7% mm. A alta do mercado de
ações brasileiro foi puxada pelos setores de comodities e bancário, que se beneficiam da
perspectiva de uma possível recuperação global e doméstica. 0 Dólar fechou a semana em
baixa de“—1,37% em relação ao Real, em R$ 5,06 USD. Para o IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo), as projeções saíram de 4,21% para 4,35%. Para 2021, a
previsão para o iPCA de 3,34% foi mantida. Para 2022, as estimativas ficaram em 3,50%.
O indice ficou em 3,25% nas projeções para 2023. A projeção para a expansão do PIB
(Produto Interno Bruto) saiu de -4,40% para 4,41% este ano. Para 2021, a estimativa de
3,50% foi mantida. As projeções de 2,50% para 2022 e 2023 foram mantidas. A previsão
do mercado financeiro para a cotação do dólar saiu de R$85,22 para R$35,20 este ano, Para
2021, a projeção saiu de R$85,10 para R$85,03. Já para 2022, a projeção foi R$4,95 e R$34,90
para 2023. A projeção para a taxa básica de juros, a Selic, ficou em 2,00% para 2020. Para
2021, ticou em 3,0%. As projeções ficaram em 4,50% em 2022 e 6,0% em 2023,
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PERSPECTIVA: O que se espera para as próximas semanas está diretamente ligado ao
sucesso das vacinas em fase finai e Os resultados obtidos por países que já iniciaram o
proCesso de vacinação, prometendo continuar a elevar o apetite ao risco por parte ”dos
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investidores principalmente em países emergentes, que no momento observam esses
resultados e preferem manter cautela. A expectativa fica na manutenção desse ambiente
mais estável, através da aprovação de PEC emergencial e poli tica fiscal no intuito de conter
o teto de gastos e, aumento da taxa básica de juros no curto prazo para dar alivio ao índice
de preços, podendo contribuir para um desenvolvimento econômico mais constante e
controlado, que possivelmente colaboraria para cessar o auxílio emergencial no Brasil,
favorecendo o quadro fiscal do país. Ao final da semana, o Ibovespa subiu 1,21% aliado a
mais uma semana de valorização do real frente ao dólar de 1,37%, devido ao ingresso de
capital estrangeiro, aliviando o câmbio, No decorrer da semana, governo deu sinais de que
ira votar temas relacionados a política fiscal apenas em janeiro de 2021, pois tais medidas
exrgem uma análise mais profunda. A preocupação com o quadro fiscai, endividamento
roiagem de divxdas e teto de gastos, ainda segue como principal pauta, caso isso aconteça,.
alem de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros, geraria um aumento na taxa de
juros e no risco Brasil e isso não seria bom. para o estado da economia atual, que já segue
prejudicada. Situação que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, com o
intuito de reconquistar os investidores estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem
elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o Brasil a um
controle maior sobre as receitas e gastos governamentais. Segue no radar, o aumento dos
indices de preço da economia uma inflação que começou acelerar e que tem impactos
significativos já no curto prazo, podendo já ser vista no IPCA, Apesar da estabilidade dos
indices externos e valorização do IBOVESPA, 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,
?rontinciamento do Copom referente ao fim do periodo de forwardguidance, fez com que
houvesse um aumento na curva de juros no curto e médio prazo, o que nos preocupa e
quanto a diminuição da taxa de juros e a alta volatilidade nos titulos federais de iongo
prazo. O mais recomendado para o atuai momento é a cautela ao assumir posições mais
arriscadas no curto prazo a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar
um horizonte ciaro, em razão principaimente pelo nosso cenário político Mantemos nossa
recomendação de adotar eautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados
e estratégias,, Mantemos a sugestão para que os recursos necessários para fazer frente às
despesas «correntes sejam resgatados dos investimentos menos voláteis (CDL ERP-Mi,
kaÁ ÍPCA ZA), Para o iMA-B que e formado por titulos públicos indexados a inflação
mecida pelo iPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que são as NTN—
Bs t'Notas do Tesouro Nacionai — Série B ou Tesouro iPCA-r com Juros Semestrais», não
esaarnos recomendando o aporte no segmento, mantemos a estratégia de alocação ei t oi?/r,,
sendo indicado para os RPPS que possuem porcentagem igual! ou maion aos que possuirem
porcentagem inferior a 15%, recomendamos a não movimentação no segmento Os demais
recursos mantenham—nos em “quarentena” esperando um melhor momento para reaiocar,
"i'omar decisões precipitadas enseja realizar uma perda decorrente da desvalmizaçâo dos
investimentos sem possibilidades de recuperação na retomada dos mercados. Para aqueies
que enxergam uma oportunidade de investir recursos a preços mais baratos, inunicie-se das
iniorinaeões necessárias para subsidiar a tomada da decisão.



Rºnda. Fixa , 55%
Longuíssívno Prá“) UMA-«B 54— e IDKA ZOA) 03%
Longo Prazo UMA-B Total « FIDC/ Crédito Privado] Fundo Debênture) 103.3Gestão do Duration 30%
Médio Prazo (IRF—M Total, lMA—B 5 :! IDKA 2) 2036Curto Prazo (CDI. IRF-M ] .; CDB) 596 ”“Rªnª? Maria.—rs!, 30%Fundos de Ações 20%Multirnercados 8%Fundos de Participações * JINC—Fundos "mobiliários " 41,59:—Tl-i—vz-a;_;m0neq,no Exterior %%
lndkadór ' “

(_[tg ",na/ªrts. V i;,“ uma & " 431,34»,! ªu :.A : 0,0) 1%»; u,"): 1% : « Jr)-_[.& win IH' A f Ana» , cpmf-=; a), M &? Amavª.»“vã/X " *» (Ll/)?.— 1,G)2íi)'ª_,. ],” Íx'ªf-ÍBmi v. i),20%'»3 urznr'ws LST-PVA: o.o'-Hu
VHS “.*! 7 v "A & ll'j'âv 1[ ª,. Yªyª—',". .), ', JK.-v., fvv'lK-YEY-Jmm. H «L.—sam». L 3 a 1%; a _ lux-vx.
flª—Af. «,.«1,;: 0,2% Vix-— (),!ir'l""< 1,3 7h?“ Li.!»ªwv-u.:mr— u a _ " :), ! r m:. :,º—u za. ,na; , pruma.»
(TIRAR X'! 4.1 (R$ run.— X,ÍÍ<)ÍA',"1- J.;-E) ** _ l' ,ª' ,» vn " 9%. na)»”dª'—““*rá—w 'x'-'— I.)H"v— ª../a“.?» ._., .:,»aiai" 'A'/:=!) (“>, & ,r'nírª, ." " 1,1 abª/.. & gºsta?:

ITEM 2.1— APLICAÇÓES: 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 Fl BRASIL IMA—B TP RF LP e BRADESCO
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B, no decorrer do presente mês, tendo em Vista a
eguinte conclusão: Dentre os fundos que compõem a carteira de investimento o segmento

IMA—B é o único que vem perseguindo & meta atuarial ( IPCA+5,87%) definida na politica
de investimento, salvo exceção o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RI“ TITULOS
331le ª_OjJLÇÁlI LEI que encontra—se fechado para aplicação. ITEM 2.2 — RESGATE:
Mantiveram & decisão de resgatar os recursos para pagamentos de despesas administrativas
e folha de pagamento ao longo do exercicio dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA
IRF—M fá 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, Não 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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