
Aos quatro de dezembro de dois mil e dezenove, na sede da Caixa de Previd6ncia dos

Servidores Municipais de Santana de Parnaiba, reuniram-se o Comit6 de Investimentos,

nas seguintes pessoas: Maria de Fiitima Pereira, Luan Felipe Pereira dos Santos, Eliane

Batista das Neves , Cl6udio Jos6 Bastos Junior e Eva Terezinha Martins para tratar os

seguintes assuntos: 1 - Estrat6gia de fundos pela CEF - Z-Cenfuio Global- 3-

realocagao//repasse , 4 - credenciamento. Iniciados os trabalhos. 1- Julio da CEF inicia

com a exposigdo dos fundos de investimentos. Que o fundos sob CDI e IRFM, n6o mais

bater6o imeta pra2020. Hoje nosso fundo de gestEo estrat6gica, fundo de renda fixa
com gestdo ativa, esta com 180 % de rentabilidade frentea o IPCA * 6, o gestor vai

buscai o melhor retorno por isso tivemos tanta mudanga com varias composig6es na

cartetra, como ele 6 um FIC ele s6 compra cota, essa 6 nossa estrat6gia pra renda fixa.

Leandro pede a palavra, que temos esse fundo na carteira e aportamos pra ele

recentemente, sob essa visdo. Julio que o IMAB 6 o mais aderente, que temos o fundo

de agdes livres, Valor RPPS, a fim de buscar a rentabilidade pra alcangat a meta, com

participagSo relevante na empresa, em sua gestSo, o que refletir6 no valor da aqdo, hoje

ele est6 com 34,l4Yo no ano, entregando acima da IBovespa, portanto estratdgia e gerar

valor e tal fundo tem mais de seis meses. Demais firndos que temos, n6o tem mais de

seis meses. Leandro pede a palavra, quais sdo os segmentos das empresas que o Valor

RPPS compra, Julio, que sendo agdes livres n6o tem o foco na empresa, esse fundo vO

no potencial de gerar valor, a governanga, ele tem em torno de dez ag6es, que quanto a

estrat6gia por segmento poderei verificar e enviar. Leandro, que a estratdgia 6

importante observar para que n6o repliquemos, mas diversifiquemos. Julio, que temos o

funao alocagSo multimercado, com 180% do benchmarck , tem renda fixa e vari6vel na

carteira, ele dosa o risco, monta a posigSo de renda fixa e vari6ve1, hoje esta direcionado

pedago em IRFM, pedago em CDI, sendo FIC veremos cotas do IBRX a fnica coisa que

n6o muda 6 que temos 6oh de hedge. Eliane, que diante de tal portf6lio da Caixa,

podemos ter o multimercado. Leandro, que precisamos de fundo multimercado, para

cliversificar. Leandro, que precisamos de FI, porque a Caixa ndo tem? Julio, que ndo

temos em decorrdncia do cri e do hist6rico. 2- Cenfuio Global, Luan expde que a

apresentagao foi elaborada atrav6s da carta de conjuntura econ6mica do IPEA, de

l4l1ll2}19. O relat6rio mundial apresenta um crescimento atenuado de maneira geral,

por conta das especificidades geopoliticas e estruturais, nas diversas economias

mundiais. O relat6rio do FMI, aponta que o crescimento de 2019 foi o menor da decada,

por conta de diversos fatores, como falta de abertura comercial, envelhecimento da

populagao, especifrcidades politicas e econ6micas.J6 no cen6rio nacional, a

apresentagao foi elaborada atravds da anSlise do boletim Focus. O boletim apresenta um

nivel de aceleragSo do IPCA no ano de 2019, no terceiro trimestre, puxado

principalmente pelo aumento do consurno. Jd na aniilise mensal, houve uma aceleraqdo

devido aos aumentos do prego da came. Para o ano de 2020, houve uma manutengSo do

nivel em 3,60yo. Esta mediada foi elaborada pelas instituigdes TOP5. Posteriormente

houve a apresentagdo do gr6fico de evolugSo do IPCA. O PIB manteve-se constante no

ano de 2019, pela an6lise do IBGE. Jd paru o ano de 2A20, h6 uma projegfio

crcscin-iento de 2.22o/o a.a. Ou seja, h6 uma perspectiva positiva para o cresci

econdmico. Logo, houve a apresentagdo do gti.f,rco de PIB. Por fim, houve a

apresentagSo da Taxa SELIC. A taxa SELIC foi estimada pata 4,5oh ao ano e esta taxa

se mantdm em constante, no ano de 2020. Com a queda da taxa de juros, h6 uma

redugdo pata a rentabilidade em ativos de renda f,rxa e um incentivo aos investimentos

em capital produtivo e setores de infraestrutura na economia. Eliane, que o boletim
focus estd disponibilizado no site do Banco Central. Luan, que o boletim focus resulta

de cinco consultorias - 3 - Investimento - repasse da contribuigdo mensal. fuIaria de



F6tima pede a palavra, que teremos um repasse com dobra, referente ao d6cimo terceiro,

o que ocorrerri no inicio de janeiro. Luan pede apalatra, que o grande desafio 6 buscar a

rentabilidade em renda fixa, nos 85o/o de nossa politica de investimento, que a estrat6gia

de renda fixa com gestio ativa serri nossa maior miss6o, na gestdo ativa se consegue

trabalhar melhor a carteirado fundo dada as oscilagdes de mercado. Eliane que o fundo

estratdgia da CEF ja estd aberto facilitando as decisdes. Maria de F6tima, pede a palavra

que a gest6o ativa em renda fixa existe ji na nossa carteira , Leandro, que temos

tamb6m o alocaqdo ativa do Itaf, e portanto podelnos fazer a divisdo do repasse em tais

fundos, Por unanimidade os membros decidem pela alocagdo do repasse mensal , nos

fundos Caixa Gestdo Estrat6gia e Alocagflo Din6mica do Itari . 4- Credenciamento.

Ctlaudio pede a palavra, que temos a possibilidade na politica de investimento de

percentual paru fundo multimercado. Eva pede a palawa que a exposigdo do

multimercado pela CEF, abre tal oportunidade. Luan pede a palavra que a importAncia

de credenciar um fundo multimercado reside na diversificagdo. Por unanimidade os

membros decidem que ap6s a analise do fundo Caixa Alocagdo Macro FI FIC

Multimercado LP pela consultoria, se positiva credencie-se. Leandro pede a palavra

para o seguinte fato, que embora tenhamos credenciado o fundo Santander Ibovespa

ativo, ndo h6 na politica de investimento para 2020 o percentual destinado ao

enquadramento do fundo, art. 8o. I , devemos lembrar que nossa opgSo por ndo alocar no

8o I a deveu-se a sua gestdo que 6 passiva. }'/Lana SFdtima pede a palavra, que embora

credenciado ndo fazet o aporte. mais ser discutido, eu Beatriz Lacerda
redijo." bom os demais.
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