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ATA  N° 09/2021
ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO DO
INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  DE SAO SEBASTIAO -SAO

SEBASTIAO PREV.

I       Aos novediasdo mesde  novembro dedois mil evintee  urn,  as  14:30  horas,  na  sala
2       de   reuni6es  do   lnstituto   Previdenciario  do   Municipio  de  Sao  Sebastiao,   reuniu-se
3       presencialmente,  o  Sr.   Rodrigo  de  Azevedo  Caldeira,   Presidente  do   lnstituto  Sao
4       Sebastiao  Prev.  e  a  Sra.  Lidiomar  Conelian  de  Oliveira,  a  Sr.  Marcelene  Furtado  da
5       Silva  Neves  faltou,  mas justificou.  Todos  reunidos  para  tratar da  seguinte  ordem  do
6       dia:  PAUTA  1-Assuntos  Diversos  Proposta  de  venda  de  251,56  cotas  do  FUNDO
7        lNFRA   SETORIAL   FIP   CNPJ:    14.721.044/0001-15,   que   equivalem   a   14,4%   da
8       participagao   do   lnstituto   Sao   Sebastiao   Prev-   SSPREV   ,   o   valor   da   cota   em
9       22/10/2021  era  de  R$  1.606,55  (  Urn  mil,  seiscentos e seis  reais  e cinquenta  e  cinco

10       centavos   )   a   proposta   de   negociagao   da   OPERAeAO   GENERATE   e   pagar   R$
11        1.867,26  (  Urn  mil,  oitocentos  e  sessenta  e  sete  reais  e  vinte  e  seis  centavos  )  por
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14       de  lnvestimento ouviu  o  sr.  Douglas do  lnstituto de  previdencia  de  paulinia,  tamb6m
15        cotista  do  FUNDO  INFRA  SETORIAL  FIP,  transcrevo  aqui  a  sua  fala:"  A  reuniao  do
16       Conselho  de  Administragao  nosso  sera  hoje  as  18h,  o  Comite  de  lnvestimento  esta
17       sugerindo a  venda  sim,  e  porque e  urn fundo  liquido ele e desenquadrado  porcausa
18       da  administragao de  gestao  e  a  gente  tern que ter urn cenario  de  liquideze  tern que
19       aproveitar.   E  outra  ,  este  dinheiro  investido  ,  eu  fiz  as  contas  aqui  ,em  2  anos  de
20       "tulos ptlblicos,  pela  nossa participagao que vai darai uns 3 milh6es de  reais,  que a
21       gente  vai  receber quase  800  mil  reais.  Eu  acho  que  e  uma  boa  e  outra  vai  ter  que
22       sairmaisou  menos ate ofinal do anoquevem que equandoencerra ofundo,  ou  sai
23       agora  ou  vai  ter  que  sair depois,  porque  nao  esta  tendo  prorrogagao,ou  vai  ter  que
24       torcer  para  ter  "up  all"  e  o  mercado  voltar,  que  nao  e  o  caso.  A  opiniao  do  Comite
25       tendo  esta  consideragao,  o  dinheiro  que  a  gente  receber  aplica  em  taxa  12°/o,  se  a
26       gente  pensar em Titulo  publico taxa fixa.  A gente  consegue eventualmente ate sanar
27       uma  perda  futura  porque  a  CONASA  valorizou  e  a  outra  opgao  a  gente  tern  uma
28       oportunidade,  se  quiser  saber  por  calculos,  quando  a  gente  comprou  a  cota  1000
29       pagando  R$  1.867,00,  da  86% de  rentabilidade,  fiz por  lpcAda  quase  lpcA+3%,  da
30       lpcA+2,900/o  ou 2,85%.e ai a  gente vai ter que responderdepois porque que a gente
31        teve  opgao de  recuperar o valor  investido  com  rentabilidade  real  e  a  gente  nao  saiu.
32       N6s ficamos preocupados com estes dois detalhes. Apesar de ser uma decisao dificil
33       porquee uma empresa  boa, a  indicagao para o Conselhoe que se aceite." 0  Comite
34       de  lnvestimentos  aprovou  a  venda  parcial  das  cotas,  o  valor  estimado  a  entrar  nos
35       cofres  da  SSPREV  e  de  R$  469.700,00  (  Quatrocentos  e  sessenta  e  nove  mil  e
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36       setecentos        reais),        segue        tabela        abaixo        explicando        a        operagao.
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Venda Socundario 1 (1=Sim;2=Nao)

% Verida SQcundfrio 14,4%

Valor Cota RS
22/10/2021Negociaeaa 1.606,551.867.26

""Hlfrotese    : ~z~ RT cotas^;y9 •  Valor #S "11 : ;::fz  fi,€~=!:%yrfu fip s;;:5"   A    ~

Situacao Atual 1.743.32 2.800,7
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Situa9aci com lngrosso Generate 1.743,32 3.:.21?,5,2 0,46%
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Situagao Projetada doz/2022 1.491,76
2.785.498,0
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38         Ficou  definido  que  o  valor  que  entrara  na  conta  da  SAO  SEBASTIAO  PREV  sera
39       aplicado  na  melhor  agao  de  Titulos  Publicos  na  data  do  ingresso  do  recurso.  Ate  o
40       dia  nove  de  novembro  de  2021   nao  havia  Gerente  de  Orgamento  Contabilidade  e
41        Finangas,    por   esse   motivo   o    ntlmero    reduzido   de   membros   participantes   na
42       reuniaoTendo    sido    deliberados   todos    os    assuntos    pertinentes    a    reuniao    ora
43       convocada, encerra-se a  reuniao as  15:30h.

44        Lista dos presentes fisicamentejunto a  reuniao em o9 de novembro de 2021.
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