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ATA N° 07/2021
ATA DA  REUNIAO  EXTRAORDINARIA DO COMITE DE  INVESTIMENTO  DO
INSTITUTO PREVIDENCIARIO  DO  MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO -SAO

SEBASTIAO PREV.

Aos  trinta  dias  do  mss  de  setembro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  urn,  as  quatorze
horas,  reuniram-se  os  membros  titulares  do  Comite  de  lnvestimentos  da  SSPREV.
Participantes:    Senhor    Rodrigo    de    Azevedo    Caldeira,    Presidente    do    lnstituto
Previdenciario   -   Ssprev;    Marcelene   Furtado   Neves   Oliveira,   membro   eleito   do
conselho   fiscal;    Lidiomar   Conellian   de   Oliveira,    membro   eleito   do   conselho   de
administragao;  como  convidado  Roger  Carlos  dos  Santos,  funcionario  membro  da
Gerencia   Financeira  e  de  forma   online  o   Sr.   Ronaldo  de   Oliveira   da   LDB     para
tratarem  da  seguinte ordem  do dia:  1) Analise  do  Cenario  Econ6mico  do  Trimestre  e
perspectivas   para   os   pr6ximos   meses   apresentagao   Sr.    Ronaldo   da   LDB;   2)
Avaliagao   do   Desenquadramento   do   Fundo   88   Previdenciario   Multimercado;   3)
Estudo  para  credenciamento  e  realocagao  dos  fundos  88  ag6es  ESG  Globais  BDR
nivel   I   e   Caixa   Bolsa   Americana   Multimercado   S&P   500      4)   Outros   assuntos.
Iniciados os trabalhos sob a presidencia do Senhor Rodrigo, sendo dada a palavra ao
Sr.   Ronaldo  que  fez  uma  explanagao  sobre  o  Cenario  Econ6mico  do  Trimestre  e
perspectivas  para  os  pr6ximos  meses  que  em  destaque  o  Bando  Central  eleva  de
5,8%  para  8,50/o  projegao  de  inflagao  em  2021   a  meta  de  inflagao  e  de  3,75°/o  em
2021,  com  urn  intervalo  de  tolerancia  de  1,5  pontos  percentual  para  mais  (5,25°/o)  e
para   menos   (2,250/o).     A  perspectiva  da   autoridade  monetaria  e  de  que  o   lpcA
acumulado em 4 trimestres atinja o  pico de  10,2°/o  no 3° trimestre de 2021,  por causa
do  acionamento  da  bandeira  tarifaria  devido  a  escassez  hidrica,   na  conta  de  luz.
Depois,  recue e termine  o  ano em  8,5%,  3,25  pontos  percentuais acima  do  intervalo
de tolerancia  (5,25°/o) da  meta para a  inflagao  (3,75%).  Ja para 2022,  a  projetagao de
inflagao  do  BC  passou  de  3,5%  para  3,7%.  A  meta  6  de  3,5°/o,  Para  controlar a  alta
da  inflagao,  o  Copom  (Comite  de  Politica  Monetaria)  esta  elevando  a  Selic,  a  taxa
basica  de juros. A Selic subiu  de 5,25%  para 6,25% em 22 de setembro e deve  subir
mais   1   ponto  percentual  na  pr6xima   reuniao  do  Copom,  em  outubro.   No  Cenario
Brasileiro o  PIB do  Brasil cresce 0,6°/o  no  3° trimestre, diz  lBGE o avango de 0,6%  no
Produto  lnterno  Bruto  (PIB)  do  terceiro  trimestre,   na  comparagao  com  o  segundo
trimestre  do  ano,  foi  a  maior variagao  nessa  6tica  de  comparagao  desde  o  primei
trimestre  de  2018.   No  Cenario   lnternacional,   nos  Estados   Unidos,   os  pedidos  d
auxilio-desemprego   atingiram   293   mil   na   semana   encerrada   em   9   de   outubro,
enquanto  a  previsao  dos  analistas  era  de  319  mil  pedidos.  0  indice  de  Pregos  a
Produtor  (Ppl)  tambem  veio  levemente  abaixo  do  esperado,  Atualmente,  o  Fed  te
desembolsado  cerca  de  US$  120  bilh6es  por mss  em  compras  de  titulos  pdblicos
hipotecarios com  o objetivo de estimular a economia americana. Alem disso,  mante
a  taxa  de juros  do  pais  numa  faixa  pr6xima  de  zero  (entre0°/o  e  0,25%).    Os  indices
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futuros  americanos  em  Nova  York  repercutem  os  tlltimos  resultados  dos  bancos  e
avangam forte.  0  Dow Jones  Futuro subia 0,75%;  o  S&P 500 futuro avangava  0,82°/o
e  o  Nasdaq  Futuro  tinha  alta  de  0,93%.  Os  pregos  do  petr6leo  voltam  a  subir  com
forga, com a queda maior que o esperado dos estoques de combustiveis nos Estados
Unidos.  Na  Europa,  as  Bolsas  tambem  apresentam  ganhos  robustos.  0  Stoxx  600,
que  reune  empresas  de  17  paises  europeus  em  setores-chave,  avangava  0,89%.  A
Bolsa   de   Londres   (FTSE100)   tinha   alta   de   0,72%   e   a   de   Frankfurt  (DAX)   subia
0,87°/o.  Na China,  a inflaeao ao consumidor (Cpl) avangou 0,7% em setembro, abaixo
da  expectativa  de  0,9°/o.  Ja  os  pregos  ao  produtor (Ppl)  no  mesmo  periodo  subiram
10,7%,  acima das  projeg6es de  10,4°/o.  0 governador do  Banco  Popular da  China,  Yi
Gang,   afirmou   na  quarta   que   avalia  que   a   inflagao  e   moderada   de  forma  geral.
Projeg6es  FMl  reduz  projegao  de  crescimento  do  Brasil  para  5,1°/o  em  2021  e  para
1,5°/o  em  20220   Fundo   Monetario   lnternacional  reduziu   urn  pouco  a  projegao  do
crescimento  do  Brasil  para  2021,  da  estimativa  de  5,30/o  divulgada  em  julho  para
5,2%  agora,  de  acordo  com  o  relat6rio  Perspectiva  Econ6mica  Mundial.    Com  este
cenario verificamos que o fundo  88 previdenciario multimercado esta desenquadrado
conforme   "Resolu?ao CMN   n°   3.922/2010   -Art.14.   0   total   das   aplica?6esdos
recursos   do    regime    pr6prio   de    previdencia    social    em    urn  mesmo   fundo    de
investimento    devera    representar,     no     maximo,15%     (quinze     por    cento)     do
patrim6nio   liquido   do   fundo,  observado   o   disposto   no   art.    12.   (Reda?ao   dada
pela  Resolugao n°   4.604,   de   19/10/2017.), este desenquaclramento ocorreu clev.ido
a  redugao  no  PL  do  fundo.  Nestes  termos,  analisamos  as  laminas  e  projeg6es  de
rentabilidade  futura  dos  fundos  88  Ag6es  ESG  Globais  BDR  nivel  I  e  Caixa  Bolsa
Americana   Multimercado  S&P  500     buscando   realocar  os  recursos  do  fundo   88
Previdenciario Multimercado, sugerimos o que segue no quadro abaixo:

88  Previdenciario  Multimercado R$ 22.867.637,84

Realocacao
88 Acoes  ESG Globais BDR  nilve I R$  17.500.000,00
Caixa                Bolsa                Americana

R$ 5.367.638,84Multimercado
62

63       0utros   assuntos,   analisamos   a   minuta   da   politica   de   investimentos   para   2022,
64       esperamos a finalizagao do estudo doALM feito pela  LDB para finalizara analise.

65        Lista dos presentes fisicamentejunto a  reuniao em  30 de setembro de 2021.

66

Sao Sebastiao-SP, 30 de setembro de 2021
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edrha
Conellian  de Oliveira

Membro do Conselho Administrativo
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Assistente de Finangas
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