COMITÊ DE INVESTIMENTOS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2020

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 10:00
horas estiveram presentes na sede do Instituto de Previdência Própria do Município
de Tatuí - TATUÍPREV, situado à Rua Dona Margarida Carrillo Iazzetti nº 35, Jardim São
Paulo, da cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, os membros do Comitê de
Investimentos Alexandre Novais do Carmo, César Luiz de Sousa Voss Campos,
Jefferson de Biagi Candido Silva, Rodrigo Amaral Leite e Rosan Paes Camargo Filho.
O motivo da reunião foi a deliberação do destino de aplicação do repasse
previdenciário referente ao mês de dezembro de 2019 e 13º.
A Reunião teve início com a palavra do Sr Rosan Paes Camargo Filho, que
agradeceu a presença de todos e deu as boas-vindas aos novos integrantes do Comitê
de Investimentos, Sr. Rodrigo Amaral Leite e Sr. Jefferson de Biagi Candido Silva.
Em seguida passou a palavra ao Sr. César Luiz de Sousa Voss Campos que
informou que o valor disponível para deliberação de aplicação é de R$
4.200.000,00(quatro milhões e duzentos mil reais), já considerados os valores
necessários para a próxima folha de pagamento dos beneficiários do Tatuíprev.
Analisando as projeções da economia, no âmbito doméstico e noticiário
recente, verificou-se que as perspectivas pra os títulos de renda fixa pré-fixados de
médio e longo prazo assim como as NTN-B’s mais longas ainda são positivas, em
virtude do noticiário recente informar que ainda há espaço para que o Banco Central
realize mais um corte de 0,25 % na taxa básica de juros, a taxa Selic. Isso faz com que
a carteira do Tatuíprev possa rentabilizar ainda mais com esse corte de juros ao
manter as mesmas concentrações em IMA-B e IRF-M, porém acreditamos que esses
cortes irão se encerrar e isso fará com que as NTN-B’s não paguem mais tantos
prêmios como já realizou anteriormente.
Aproveitando o possível corte na taxa de juros, ficou decidido por todos os
membros que caso o índice IMA-B atingisse um valor superior a 1,00% ao mês, com o
intuito de reduzir a volatilidade da carteira, realizaríamos os resgates totais dos fundos
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 07.442.078/000105 e CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 10.740.658/000193, ficando alocados nos fundos de aplicação automática para que o destino final fosse
decidido na próxima reunião.
Ao verificar que o benchmark IRFM-1+ vem entregando um retorno acima dos
fundos de vencimento mais curto , ficou decidido um aporte adicional no valor de
R$1.000.000,00(um milhão de reais) no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS
PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 00.360.305/0001-04, que já faz parte do portfólio de
investimentos deste Instituto, como estratégia para se beneficiar ainda desse ciclo
final de redução de juros.
Já no âmbito internacional, as preocupações com o alastramento da corona
vírus, vem afetando as bolsas internacionais, o que também refletiu em volatilidade
para a bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) ontem na segunda-feira (27/01/2020).
Como o Tatuíprev já é cotista de um fundo de ações que atua como um
hedge(protetor) natural para os ativos de renda variável domésticos, a proposta

decidida pelo comitê para o restante dos valores disponíveis foi de realizar um aporte
adicional no valor de R$3.200.00,00(três milhões e duzentos mil reais) no fundo
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I,CNPJ 19.831.126/0001-36 , que também ja faz
parte do atual portfólio de investimentos do Tatuíprev.
Além das alocações acima citadas, o Sr Rodrigo Amaral Leite, contador do
Tatuíprev e novo membro do comitê de investimentos, também colocou em pauta
para deliberação a opção de realocar os recursos utilizados como caixa e os recursos
das sobras da taxa de administração dos anos anteriores que encontram-se aplicados
no fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 03.737.206/000197 , que não está condizente com o novo cenário de taxas de juros mais baixas,
inclusive não atinge meta atuarial, e apresentou a opção de realocar esses recursos
que são na ordem de aproximadamente 15 milhões no fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA
2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP,CNPJ 14.386.926/0001-71, fundo
extremamente conservador e com liquidez em que o Tatuíprev já possui
aproximadamente 37 milhões de reais aplicados.
Todas as sugestões de alocação foram acatadas por unanimidade entre os
membros presentes e a reunião teve fim por volta das 12:00 horas, e eu César Luiz de
Sousa Voss Campos, lavrei e assinei esta ata para constar.
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