
Aos dezoito dias do m6s de dezembro de dois mil e dezenove, na sede da Caixa de Previd6ncia

dos Servidores Municipais de Santana de Parnaiba, reuniu-se o comit6 de investimentos, nas

seguintes pessoas: Maria de Fdtima Pereira, Luan Felipe Pereira dos Santos, Eliane Batista das

NJves , Ci6udio Jos6 Bastos Junior e Eva Terezinha Martins paratratar os seguintes assuntos:

1- melhor definig6o da politica de investimentos 2020. Iniciados os trabalhos, pede a palavra o

diretor administrativo Luan, que atrav6s de apresentagSo de slides fala sobre o cen6rio

econ6mico previsto paru 2020 para investimento. Com a queda da SELIC, o cenSrio torna-se

propicio para renda varirlvel. Expectativa de crescimento econ6mico levando em consideraqdo

fs dados^divulgados no boletim Focus (BACEN) de 13 de dezembro de 2019. Eliane pede a

palavra " 
qrr".i=iorra qual o valor de aporte total em renda vari6vel. Leandro responde que 6

aproximadamente nSqZ milhoes que equivale al4Yo do portifolio de investimento. Luan pede a

pulurru e faz a explicagdo dos indices de benchmark, concluindo a apresentaqdo de slides

mostrando a rentabilidade por classe de ativo. Leandro pede a palavrae diz que a exposigSo em

renda fixa de aproximadamente 8002, especialmente em IMA-B. Luan pede a palavra e explica

sobre a diversificagdo para que haja a proteglo da carteira e ganhos excepcionais nos mercados.

Cl6udio pede a palavra e falaque a diversificagdo frrnciona como um sistema de compensagao.

Eva pede a palivra e pergunta se 20Yo 6 estipulado por lei, Leandro explica que os niveis de

"*porigao 
sao alcangudor utrurds da conquista de niveis no Pr6-Gestdo. Por unanimidade o

"o*itC-uprova 
a poliiica de investimentos para 2020, que em resumo estipula uma meta alvo de

20o/o de 
"*porigao 

em renda variSvel e 80% em renda fixa. O limite superior em renda vari6vel

e de 30o/o e o inferior de 6Yo. Maria de F6tima, que o percentual em an6lise pata2020, fora da

renda fixa precisa aumentar, o cen6rio pra 2O2O evidencia isso , mas o que estamos fazendo 6

diminuir, vejam que na politica de investimento de 2A18, fixamos dezenove por cento. Por

unanimidade os membros votam favor6veis d politica de investimento , requerendo sua

apror.agdo pelo Conselho de Administragdo. Nada a mais ser discutido. eu Beatriz Lacerda
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