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2                 ATA DA REUNIAo ORI)INARIA Do cohnTE DE INVESTIMENTos Do
3           INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO -SSPREV

4        Aos vente e dois dias do mss dejunho de dois mil e vinte e urn, as quinze horas, reuniram-se on-

5        line os membros titulares do comite de Investinentos da sspREV. Participantes: Senhor Ricardo

6       dos  Santos Braz,  Gerente de Orgamento Contabilidade e Finangas  do  SSPREV, acumulando  a

7        Presidencia mos termos do art. 35 da L.C. 241/2021; Senhora Marcelene Furtado Neves oliveira,

8        membro eleito do  conselho fiscal;  Senhora Lidiomar conellian  de oliveira,  membro eleito  do

9        conselho de administrapao; como convidado o sr. Ronaldo de oliveira, Responsavel T6cnico Da

10        LDB Consultoria Financeira Ltda -EPP, Senhor Adilson Ferreira de Moraes, Diretor presidente

11        do sspREv licenciado por 14 dias, paratratarem da seguinte ordem do dia:  1) Analise do cendrio

12        econ6mico e perspectivas para os pr6ximos meses; 2) Letras do Tesouro Nacional (LTN) que tera

13        seu vencimento  no  pr6ximo  dia 01/07/20213)  Outros  assuntos.   Iniciados  os trabalhos  sob  a

14        Presidencia do senhor Ricardo, analisamos juntamente com o sr. Ronaldo de oliveira, que mos

15        apresentou o cenario econ6mico atual e a analise feita em nossa carteira especificamente voltada

16        para o trfulo a vencer e a correspondente realocapao dos recursos na ordem de R$ 85 milh6es.

17       1)  CENARI0 ECONOMICO E PHRSPECTIVAS PARA OS PROXIMOS MESHS:

18       Alguns avan¢os contra o covid-19: No tocante aos avangos contra o covid-19, ate aqui o mundo

19       continua buscando e se aproximando de uma "quase normalidade", e dai considerando somente

20        as condig6es sanitdrias apontadas no dltimo relat6rio, em linhas gerais nao houve alterap6es que

21        apresentassem  mudancas  relevantes  de  esforgos  e  objetivos,  seja  no  tocante  a  dire9ao  ou  na

22        disposigao do enfrentamento global contra a pandemia, o que poderia nos dan a impressao de urn

23        pouco mais do mesmo mum cenario de curto prazo.   Os avan9os nao sao pequenos e vein sendo

24       percebidos, ainda que haja muito trabalho pela frente.

25        Assim,  sobre  as  economias  centrais,  mas,  nao  limitadas  a  elas,  o  avan9o  da  combinapao  de

26        programas bern-sucedidos de vacinapao, aliado aos efeitos positivos de polfticas sanitdrias e de

27       restrigao da mobilidade urbana, nesse contextoja urn tanto relaxadas, continua contribuindo para

28        a redug5o,  consistente e  gradativa,  do ndmero de  contagio  e  de 6bitos pelo Covid-19.  Apenas

29       dando urn exemplo com  nhmeros atualirados, no dltimo domingo e de forma decrescente, mos

30        EUA  foran  registrados  15.150 novos  casos  de  infecgao  e 380  6bitos por Covid-19,  conforme

31        apontamento do site our world in Data. Vale lembrar que mos EUA houve registro de 235  mil

32        novas infecg6es e de4.470 6bitos pelacovid-19 em  l3.01.2021.

33        Para esse  primeiro  grupo  de  paises,  como  efeito  e  guardados  o  devido  momento  e  condi95es

34        macroecon6micas  de  cada  urn  deles,  esse  movimento  continua  permitindo  uma  almejada  e
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35        gradativa reabertura econ6mica, ainda que os nfveis de cautela sanitaria e econ6mica continuem

36       elevados, adicionando boa dose de otimismo e inportante base de sustenta9ao para uma retomada

37        econ6mica global,jaem andamento.

38       Na  outra  ponta,  havia  e  ainda  ha  diversos  paises  em  desenvolvimento  que  apresentavam

39        importantes atrasos em  seus programas de combate a pandemia.  Pesa sobre muitos deles,  com

40        aceleragao descontrolada de casos de confagio e mortalidade, no caso da india, ou, com uma certa

41        estabilidade em niveis ainda muito altos, no caso do Brasil, a falta de imunizantes e de insumos

42        para o tratamento e combate mais agil da covid-19. A16m disso, ha tamb6m a escassez de recursos

43        para o  socorro  a cidadaos mais  vulneraveis,  o  que  pressiona ainda mais  a  sadde  fiscal  desses

44        govemos, algunsja previamente com dificuldades fiscais.

45        Urn indesejado risco adicional, devido ao nao avanco de planos contra a pandemia, 6 o possivel

46        surgimento  de  novas  cepas  do  vrfus,  potencialmente  mais  resistentes  e  transmissiveis,  o  que

47        poderia agravar o quadro sanitdrio e retardar urn pouco mais a recuperapao econ6mica mos paises

48        que se deparam com esse cendrio. No limite, o surgimento de novas cepas tanb6m poderia colocar

49        em risco as conquistas dos paises do primeiro grupo, conforme alerta da OMS.

50        Seja por raz6es meramente humanitdrias, politicas ou econ6micas, diversos pa{ses desenvolvidos,

51        com  algum  apelo  e  orientapao  da  OMS,  tern  socorrido  paises  com  maiores  dificuldades  no

52       combate a pandemia, a exemplo da pr6pria India, que tanb6m vein recebendo auxilio desde o

53        final  de  abril,  dentre  outros.  Na dltima quarta-feira,  o  presidente  norte-americano,  Joe  Biden,

54        anunciou que seu govemo ira comprar e doar 500 milh6es de doses da vacina da pfizer para outros

55        paises, com inicio de entregaja em agosto, mum total de 200 milh6es de doses a serem distribuidas

56        ate  o  final  desse  ano.  A  concretizacao  desse  e  de  outros  esforcos  tendem  a  encurtar  os

57        cronogramas  de  vacina9ao  mos  paises  que  receberem  esses  importantes  recursos,  podendo

58        beneficiar a condi9ao sanitdria e estimular a atividade econ6mica global.

59        Mercados  Internacionais:   Como  efeitos  colaterais  dos  necessalios  estimulos  econ6micos,

60        press6es  inflaciondrias e aumento  dos gastos pdblicos  sao  fatores  que  continuam  demandando

61        muita atencao, em especial, por parte de diversos mercados,  bancos centrais e govemos, ainda

62        sujeitos a fomentar a atividade econ6mica.

63        Nos  EUA,  na  tiltima  sexta-feira  foram  divulgados  dados  do  payroll,  relat6rio  de  gerapao  de

64        empregos  mos  EUA  e  importante  indicador de  atividade  econ6mica,  mostrando  que  a taxa de

65        desemprego por la caiu, de 6,1% para 5,8%, e que 559 mil empregos foram criados, mas, ainda

66        abaixo das expectativas. O resultado foi considerado positivo para o mercado de renda fixa, sendo

67        forte o suficiente para manter a confianga dos investidores na economia americana, mas, ate entao,

68        ainda  leve  para  que  o  Fed  se  sentisse  urn  pouco  mais  pressionado  a  mudar  sua  politica
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69        expansionista. Vale comentar que alguns diretores do Fed, na bltima reuniao do FOMC, sigla em

70        ingles  para o  comite  de  Mercado Aberto, ja haviam  mencionado  a possibilidade  de  elevapao

71        futura da taxa de juros americana, em aten9ao a dininica inflacionaria.

72        Por outro lado, e namao inversadamanutengao de estimulos, o CPI, sigla em ingles parao indice

73        de precos ao consumidor no mercado americano, divulgado nessa quarta-feira e muito aguardado

74        pelos   mercados,   avan9ou   5%   na   comparapao   anual,   acima   dos   4,7%   aguardados   pelos

75        economistas  consultados  pela  Dow  Jones,  segundo  o  portal  da  CNBC.  Esse  e  o  ritmo  mais

76        acelerado para maio em quase 13 anos, podendo estimular o Fed a reduzir os estimulos monetdrios

77        mais   cedo,   incluindo   possivel   eleva9ao   de   taxa   de  juros,  ja   mencionada   anteriormente,

78        inicialmente prevista para 2023.

79       Ate a divulgagao do CPI, a preocupapao inflaciondria nao era vista como generalizada entre os

80        participantes do colegiado do Fed, e que a necessidade de retirada dos estinulos monetalios ainda

81        eratida como precipitada para o momento atual.

82        Em  termos  praticos,  pode  haver pressao  adicional  sobre  o  Fed,  e  consequentemente  sobre  as

83        moedas ejuros dos pa{ses emergentes. No entanto, 5 importante destacar que as taxas dejuros no

84        mercado americanoja haviam subido, se antecipando ao eventual movimento de alta do Fed, onde

85        as treasuries de 10 anos subiram 80 pontos-base mos tres primeiros meses do ano. A16m disso, os

86        mercados ja esperam  por uma normalizapao de taxas de juros  entre urn e dois anos,  frente  ao

87        almejado  aquecimento  econ6mico,  decorrente  de  pesados  estimulos  fiscais  e  monetdrios,  nao

88        carregando posig5es tao pesadas em renda flxa,  sugerindo que o posicionamento do mercado 6

89        menos suscetivel a urn eventual choque dejuros, caso aconteca.

90       De qualquer forma, o avango em programas de combate a pandemia, pesados pacotes fiscais, forte

91        volume de liquidez financeira, com taxas dejuros reais em patamares baixos por longo prazo, e a

92       ociosidade da capacidade instalada de produgao, sao fatores inportantes que tendem a contribuir

93        para urn crescimento mundial sustentado, se tudo o mais constante, nesse e mos pr6ximos anos.

94        Desse modo, espera-se que o segundo semestre apresente crescimentos mais robustos, puxados

95        pelas grandes economias, com destaque para EUA e china.

96        Segundo a OCDE, Organizagao para a cooperapao e o Desenvolvimento Econ6mico, a economia

97        global dove crescer 5,8% neste ano e 4,4% no proximo ano, elevando suas estimativas de 5,60/o e

98        4,0%, respectivamente, em suas tiltimas projeg6es divulgadas em marco.

99        Sobre os mercados, as discuss5es sobre urn eventual inicio de normalizapao monetdria mos EUA

100        nao foi o suficiente para abalar os mercados globais, que terminaram comjuros em queda e bolsas

101        em alta. Assim, apenas citando o born desempenho de alguns importantes indices intemacionais,

102        ambos em moeda local, o MSCI ACwl se valorizou em  1,37% e o s&P 500 em o,55%, com o
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103        D6lar  novamente  se  desvalorizando  frente  ao  Real  (-3,17%)  e  diversas  outras  moedas.  No

104        mercado local, a expressivaqueda do d6larexplica boa parte da queda do s&P 500 (-2,64%) e do

105        MSCI World (-1,84%), nesse caso, ambos sem hedge cambial.

106        Brasi]:  Em termos econ6micos e ate de divida pdblica,  o mss de maio foi para la de positivo,

107        sendo  que  a grande  suxpresa do cenario  dom6stico foi  a expressiva revisao para cima do  PIB,

108        conforme expectativas de mercado trazidas  pelo Relat6rio  Focus,  que ate entao vinham  sendo

109        revisadas para baixo desde meados de fevereiro, como resultado do agravamento da pandemia.

110        As projec6es sairam de 3,5%, com pequenas oscilag6es desde maio do ano passado, para atingir

111        uma  proje9ao  de  3,08%  em  meados  de  abril.   Desde  entao,  e  principalmente  em  maio,  as

112        expectativas foram fortemente revistas para cima, atingindo 3,96% de crescimento esperado para

113        o final de 2021. Ou seja, uma revisao de quase urn ponto percentual de crescimento do PIB em

114        urn mese meio.

115        0 mercado foi surpreendido pelos ntimeros de atividade econ6mica do l° trimestre de 2021, que

116        vieram  bern  mais  fortes,  ou,  dito  de  outra  forma,  com  quedas  bern  menos  expressivas  que  o

117        esperado, como por exemplo, a produ9ao industrial de margo recuou 2,4% em relapao a fevereiro,

118        contra expectativa de queda de 3,5%, dentre outros. O IBC-Br, indice do banco central que mede

119        o  PIB  mensalmente,  recuou   1,6%  em  margo,  contra  expectativa  de  queda  de  3,8%.  Essas

120        projeg6es, mais duras para a economia brasileira, provavelmente foram influenciadas pela queda

121        mais acentuada da atividade econ6mica observada durante a primeira onda de covid-19, onde se

122        esperava  danos  proporcionalmente  parecidos,   o   que  nfo  aconteceu,   sinalizando  para  uma

123        recuperagaomaisrobustaem 2021.

124        A16m  disso,  e  em  face da maior atividade  econ6mica,  o  govemo  federal teve  urn aumento  de

125        arrecadapao, com impacto positivo sobre o estoque de divida pdblica. Conforme comunicado da

126        Fitch, acerca da manutencao do rating BB-para o Brasil, a agencia projeta que a divida ptiblica

127        brutadeve cair, de 88,8% do PIB, no fmal do ano passado, para 86,8% do PIB, no final desse ano.

128        Desse modo,  alguns indicadores de renda fixa apresentaram valorizapao em maio, tais como o

129        IDkA  IPCA  20A  (+2,37%),  o  IMA-B  5+  (+1,38%),  o  IMA-B  (+1,06%)  e  o  IDkA  IPCA  2A

130        (+0,88%), dentre outros. Ja do lado da bolsa e liderada por empresas ligadas ao setor dom6stico,

131        o SMLL se valorizou em 6,32%, seguido pelo IBRX-50 (+6,18%), Ibovespa (+6,16%) e IBRX

132        (+5,92%), dentre outros.

133        Sobre  inflapao,  em maio o IpcA  subiu  o,83%, bern acima da estimativa de mercado (0,71%).

134        Com isso, a inflapao acumulada no ano foi de 3,22%, e o dos dltimos l2 meses atingiu de 8,06%.

135        Vale lembrar que a meta de inflapao deste ano e de 3,75%, com limite superior de 5,25%.
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136        Na  pr6xima  reuniao  do  COPOM,  agendada  para  16.06.2021,  espera-se  que  a taxa  Selic  seja

137        elevada em o,75%, de 3,50% para 4,25% ao ano, em linha com apostas majoritdrias de mercado

138        e com sinalizapao do pr6prio comite de politica monetdria.

139        A  respeito  de programas  de  vacinapao  contra o  Covid-19,  recentemente  o  govemador de  Sao

140        Paulo Joao Doria, anunciou que toda a populapao adulta do estado de sao paulo vai ser vacinada

141        ate o dia 31 de outubro. A previsao anterior era de encerrar a imunizapao ate 3l de dezembro. Por

142        sua vez, o ministro da salde, Marcelo Queiroga, estima que a populapao brasileira acima de  18

143        anos deve ser vacinada ate o fim de 2021.

144        Caso o auxilio global do govemo americano se concretize, a respeito da doapao de 500 milh6es

145        de doses de vacinas a paises com dificuldades para imunizapao, isso podera, em alguma medida,

146        contribuir para o atingimento dessas duas metas. O plano anericano e de distribuir a esses paises

147        200 milh6es de doses ate o final de 2021. Ate entao, tanto o govemo estadual como o federal nfro

148        tinham considerado essa possibilidade para elaborar seus planos, o que pode gerar uma suxpresa

149        positiva.

150        Continua pesando sobre n6s, Brasil, o alto nivel de infec96es e mortes por covid-19, com lentidao

151        na producao e entrega de vacinas, atencao fiscal, constantes ruidos politicos, e a necessidade de

152       aprovagao  de  importantes  reformas,  tais  como  a reforma thbutdria e  a administrativa,  dentre

153        outras. Como destaque, o risco fiscal voltou a preocupar os mercados, com uma possivel rodada

154        de mais  dois meses de auxilio emergencial, ja de olho nas eleig6es do  ano que vein.  Por isso,

155        entendemos  que  seja  prudencial  o  monitoramento  continuo  dos  desdobramentos  politicos,

156        econ6micos e sanifarios no ambiente local,

157        Ap6s as analises apresentadas pelo sr. Ronaldo de oliveira, o mesmo retirou-se da reuniao.

158       2)  CENARIO ECONONICO E PERSPECTIVAS PARA OS PROXIMOS MESES:

159       Passamos a tratar entao do assunto Letras do Tesouro Nacioml (LTN) que tefa seu vencimento

160        no proximo dia o1/07/2021. Esta aplicagao hoje sao Ativos prefixados, sao aqueles ativos sobre

161        os  quais  conhecemos  desde  o   inicio,   exatanente  quanto  sera  pago  ao  final  do  prazo  de

162        investimento  (ou  seja,  no  vencimento).  Por  ser  uma  taxa  fixa,  que  nao  6  atrelada  a  nenhum

163        indexador,  6  ben6flca  em  cendrios  de  expectativa  de  baixa  de juros,  no  entanto  os  analistas

164        esperam que a inflapfo feche o ano de 2021  em  5,9% a.a. (Relat6rio FOCus de  18/06/2021) e

165        estando em elevapao, achamos ser importante manter parcela de ativos atrelados a inflagao para

166       protegao contra seu efeito no curto, m6dio e ao longo do tempo, neste contexto, nao indicamos

167        aplicag6es em ativos preflxados.

168        0s recursos alocados em Letras do Tesouro Nacional (LTN) que tern seu vencimento no pr6ximo

169        dia o1/07/2021, representando em 3l/05/202l, o valorde R$ 84.685.185,51 (10,51% da carteira).
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170        Indicamos que o interessante seria efetuar o reinvestimento do valor que sera recebido novamente

171        na aquisigao de tfulos pdblicos federais denominados Nota do Tesouro Nacional s6rie B (NTN-

172        B), que remuneram IpcA mais uma taxa fixa prefixada praticada pelo mercado, que esta perto de

173        4,5%  a.a.  dado  que  a  pr6pria  Politica  de  Investimentos  do  Sao  Sebastiao  Prev  preve  como

174        alocag5o objetivo, para o Artigo 7°, Inciso I, Alinea "a", a alocagao objetivo de  l9,58%, sendo o

175        limite inferior de l9% e, ainda, devido ao fato que a NTN-B estaria fazendo uma protecao (hedge)

176       da carteiraporrender o lpcA + Cupom % a.a.  tendo em vistaque com ataxaprefixada adquirida

177        no ato da aquisi9ao do referido titulo manteriamos 20% da nossa carteira garantindo ao memos

178        4,5%, lembrando que aMeta Atuarial atual de toda a carteira 6 de 5,47% a.a.

179        0  Estudo  de  ALM,  realizado  no  final  de  2020,  que  inclusive  acabou  por embasar  a  alocapao

180        objetivo  da  Polftica  de  Investimentos  vigente  para  este  exercicio,  apontou  a  possibilidade  da

181        compra dos determinados vertices (vencimentos) de NTN-Bs na tabela abaixo:

NTNB NTNB NTNB NTNB NTNB NTNB NTNB

i5/08re026 15/08re030 15/05/2035 15/08„040 15/05„045 15/05„0 50 i5/05ra055
ALOCACAO (%) 3.39% 4.99% 8.40% 12,67% 17.89% 24,12% 28.54%
ALOCACAO (RS) 17.601.163.21 25.868.944`91 43.600.322.96 65.728  698.71 92.812.242.27 125.125.512.25 148.031.829.28

ATUAL SSPREV 17.553.208.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.598.591.37

DIFERENCA 47.954.9tl 25.868.914,91 43.600.322.96 65.728.698.71 92.812.242.27 125.125.S12.25 81.433.237.91

PUs NTNBs em  13/I lreo20 3.976.21 4 .112.41 4.253.23 4.274.57 4.330.11 4.366.39 4.481.08

OUANTIDADES de NTNBs 128 6.290 10.251 15.377 2t.434 28.6S7 33.03S

182        Em o1/04/2021, o sao sebastiao prev efetuou a compra de uma parcela de NTN-Bs designadas

183        pelo referido estudo, no valor de R$ 66.598.591,37 com vencimento para 15/05/2055.

184        Portanto,   o   Comite   de   Investimentos   colocou   em   discussao   e   votapao   a  proposta  a   ser

185        encaminhada a conselho Deliberativo proposta para aplicapao do valor aproximado de R$  85

186        milh5es proveniente da LTN de vencimento ol/07/2021, como sugestao de alocapao, levando-se

187        em conta o resultado do Estudo de ALM e, ainda, primando pela diversificagao dos vencimentos

188        de NTN-Bs, com alocagao de cerca de R$ 26 milh6es na NTN-B de vencimento  15/08/2030 e o

189        valor restante, cerca de R$ 59 milh6es naNTN-B de vencimento  l5/08/2040.

190        Assim  o  SSPREV  podefa optar por escolher efetuar a  compra entre  os  vertices  15/08/2030  a

191         15/05/2050,  ja  que  temos   urn  montante   destinado   para  o   v6rtice   15/08/2026   e   que   pela

192        proximidade do vencimento, no presente cendrio nao apresenta uma taxa atrativa para perseguir

193        a  meta  atuarial  de  toda  a  carteira.  Fizemos  ainda  aquisic6es  recentes  com  vencimento  para

194        15/05/2055 buscando assim a diversificagao e aproximapao da meta.

195        Apresentados  os  estudos  e  discutidos,  a  proposta  foi  colocada  em  vota9ao  pelo  Presidente

196        Interino,   sendo  aprovada  a  recomendapao  de  reinvestimento  total  da  LTN  de  vencimento

197        0l/07/202l no valor aproximado de R$ 85 milh6es, sendo cerca de R$ 26 milh6es na NTN-B de

198        vencimento  15/08/2030  e  o valor restante,  cerca de R$  59  milh6es na NTN-B  de vencimento

199         15/08/2040.
Rua Sebastiao Silvestre Neves n° 279 -salas27 a 28 -Centro -Sao Sebastiao -S.P.
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SA0 SEBASTIA0 PREV
LEI COMPLEMENTAR N° 241/2019

200       3)  OUTROSASSUNTOS:

201        Nao havendo outros assuntos a serem tratados  e  sendo toda a pauta apresentada e discutida,  a

202        reuniao foi encerrada as  15:00 horas.

203        Em  decorrencia da  Pandemia  e  das  medidas  restritivas  a Ata  Elaborada  por mim,  Marcelene

204       Furtado Neves, Secretaria do comite de Investimentos e submetida aos membros por aplicativo

205        para confirmap5o do Teor e oportunamente assinada presencialmente, valendo o aceite no grupo

206       especifico criado para as reuni6es com data e dia da concordincia do teor.

207

211        Ricardo dos santos Braz
212       Diretor presidente lnterino do sspREV              Membro do conselho Administrativo
213         Art 35 da L.C. 241/2019

Rua Sebastiao Silvestre Neves n° 279 -salas27 a 28 -Centro -Sao Sebastiao -S.P.
CEP  11608614-TeleroneITax (12) 3893-1677/3893-1474/3892-1013
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SAO SEBASTIAO  PREV

REALOCACA0  DO  TITULO  Pt)BLICO  LTN  COM  VENCIMENTO  EM

01/07/2021

Agora  no  dia  01/07/2021  vai  ocorrer  o  vencimento  do  titulo  pt]blico  federal

Letra  do Tesouro  Nacional  (LTN)  que  faz  parte  da  carteira  do  SAO  SEBASTIAO

PREV,  no valor  pr6ximo  de  R$  85  milh6es  (representando  cerca  de  10,5%  do

patrim6nio).

0  ideal  6  que  esse  valor  seja  realocado  no  titulo  ptlblico  Nota  do  Tesouro

Nacional  S6rie  8  (NTN-B),  que  remunera  lpcA  mais  uma  taxa  fixa  prefixada

praticada  pelo  mercado,  que  esta  perto  de 4,5%  a.a.  (lembrando  que  a  Meta

Atuarial  atual  e  de  5,47%  a.a.),  dado  que  a  pr6pria  Politica  de  lnvestimentos

do  S5o  Sebastiao  Prev  preve  como  alocacao  objetivo,  para  o  Artigo  79,  lnciso

I,  Alinea  ''a'',  a  alocacao  obj.etivo  de  19,58%,  sendo  o  limite  inferior de  19% e,

ainda,  devido  ao  fato  que  a  NTN-B  estaria  fazendo  uma  protec5o  (hedge)  da

carteira  por  render  o  IPCA  +  Cupom  %  a.a.  (taxa  prefixada  adquirida  no  ato

da  aquisicao  do  referido  titulo).

De  acordo  com  o  ultimo  Estudo  de  ALM  do  Sao  Sebastiao  Prev,  foi  obtido

como  resultado  a  possibilidade de  se fazer as seguintes aloca¢6es em  NTNBs:

518.768.713,59
NTNB NTNB NTNB N"B NTNB N"B IVTNB

",,. 15/odyzco ay05nnaB 15/Ofy2ocO 15/05/Z045 rslrtyrm rs|as|us
AIJOCACAO (96) 3'39% 4'9996 8,409€ 12.67X 17,89% Z4'1296 Z8'54%
AIOCACAO(Rsl 17.601.163,21 25.868.944,91 43.600.322,96 65.728,698,71 92.812.242,21 125.125.512,2S 148.031.829,28
ATUAL SSPREV 17.091.5Z8,25 a,00 0'00 0'00 0'00 a,00 0'00

DIFERENCA 509.634,96 Z5.86&944,91 43.GOO.32Z,96 65.7Z&698,71 92.812.ztry27 rs.125.51225 m03i.829,28
Pus N"Bs em B/1|/Zcao 3.976.21 4.112,41 4.253,23 4.274,57 4.330,11 4.366,39 4.481,ce

QUANTIDADES de NTNBs 1Z8 6.2sO cO.25| 15.377 21.434 Z8,657 ae.035

Vale   ressaltar  que  em   01/04/2021,   recentemente,  o   Sao   Sebastiao   Prev  ja

efetuou a compra de uma parcela de NTN-Bs designadas pelo referido estudo,

no valor de  R$  66.598.591,37.

jJ,.,
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Assim,  o  valor  pr6ximo  de  R$  85  milh6es  proveniente  da  LTN  de vencimento

01/07/2021,  poderia,  como  sugestao  de  alocacao,  ap6s  realiza§ao  de  reuniao

do Comite de  lnvestimentos  no  dia  de  hoje,  e tendo em vista  o  resultado do

Estudo  de  ALM  e,  ainda,   primando   pela  diversifica€5o  dos  vencimentos  de

NTN-Bs,  alocar cerca  de  R$  26  milh5es  na  NTN-B  de vencimento  15/08/2030

e   o   valor   restante,   cerca   de    R$    59    milh6es   na   NTN-B   de   vencimento

1 5/08/2040.

Levando-se em  conta  a  data  de  21/06/2021,  o  Preco  Unitario  da Anbima  para

a  NTN-B  de  vencimento  15/08/2030  6  R$  4.126,912103  e  para  a  NTN-B  de

vencimento  15/08/2040  6  R$ 4.402,261144.

Portanto,  dividindo-se o valor de  R$  26  milh5es  por  R$ 4.126,912103,  obt6m-

se  a  quantidade  de  6.300 titulos  NTN-Bs  de vencimento  15/08/2030  para

serem   adquiridos   e,   por  outro   lado,   dividindo-se   R$   59   milh6es   por   R$

4.402,261144,    obt6m-se    a    quantidade    de    13.402    tftulos    NTN-Bs    de

vencimento   15/08/2040  para  serem  adquiridos,   ambos  em  01/07/2021,

devendo  o  Sao  Sebastiao  Prev  solicitar  a  cotacao  de  precos  (Preco  Unitario

(PU))  para  as suas  instituic6es financeiras credenciadas,  para  efetuar a  compra

das  quantidades de titulos  mencionadas anteriormente.

Atenciosamente,

RONALD0fafbgs#;:LdpD°o5d;:°rma
nFDE

IRA:27179541

'7L;v5z'rfen%beif£¥jife¥O;2:,::,22

RONALDO  DE  OLIVEIRA

CPF:  271.795.418-00

Sao  Paulo,  22  de Junho  de 2021
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FINANCEIRA

5

LDB  CONSULTORIA  FINANCEIRA  LTDA  -EPP

CNPJ:  26.341.935/0001 -25
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