ATA DA QUINTA REUNIÃO DE 2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIA
Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14:00 hs, reuniram-se por videoconferência,
através do aplica/vo Google Meet, em virtude do isolamento necessário com a expansão da pandemia do
COVID-19, os seguintes membros do Comitê de Inves/mentos para a quarta reunião ordinária do ano de
2021: Paulo Alexandre da Silva, Amanda Vivian Costa de Jesus, Givanilda Gonçalves dos Santos Oliveira,
Nirma Lúcia da Silva Quaresma e Marcos Alvarenga Duarte. Também presente o convidado Eduardo Cássio
Procópio. Foi colocada em votação a ata da úl/ma reunião, previamente disponibilizada, que foi aprovada
por todos. ATO CONTÍNUO: Foi apresentado o Relatório Analí/co de Inves/mentos de abril de 2021. A
carteira de inves/mentos do Ins/tuto apresentou uma rentabilidade de R$ 3.853.457,02 com retorno no
mês de 1,16% e retorno acumulado de 0,97%. Com o resultado do mês de abril, o retorno acumulado do
ano ﬁcou posi/vo em R$ 3.236.917,08. A meta ainda está abaixo da meta prevista, de 4,12%. Foi
apresentado algumas considerações sobre o cenário macroeconômico. No cenário externo, o mês de abril
con/nuou mostrando resultados posi/vos para a economia global. A economia americana tem despontado
à frente das demais com o tema de reabertura, esLmulos e vacinação acelerada. No Brasil a expecta/va é
de melhora, porém o número de mortes pela COVID ainda con/nua alto. A vacinação precisa avançar para
aliviar a pressão no sistema de saúde e diminuir a presença de casos mais graves. A bolsa vem recuperando
e com a alta da taxa Selic a inﬂação ﬁca mais controlada, a expecta/va é chegar a 5% ou 5,5% no ﬁm do
ano. Apesar do o/mismo a insegurança no mercado con/nua, principalmente devido a ameaça de nova
onda da pandemia. Diante do exposto, o comitê sugeriu con/nuar mantendo cautela nos inves/mentos e
acompanhamento nas estratégias. Dessa forma, as aplicações foram assim deﬁnidas com base na
expecta/va de arrecadação de maio: recurso da Taxa de administração no valor aproximado de R$
232.000,00 será aplicado R$ 100.000,00 no fundo Caixa DI e R$ 132.000,00 no fundo Banco Brasil Perﬁl DI.
O aporte de recursos previdenciários de R$ 3.499.667,00 será aplicado R$ 2.499.667,00 no fundo Caixa Ref
DI para pagamento de beneOcios previdenciários e R$ 1.000.000,00 no fundo Banco Brasil Locação A/va
Retorno visando retorno de médio e longo prazo em renda ﬁxa, visto que o gestor de fundos de gestão
dura/on têm maior celeridade e exper/se que o próprio Comitê. O valor do parcelamento, de
aproximadamente R$ 117.000,00 será aplicado no fundo BB Perﬁl DI, em ambos, para pagamento de
remuneração de servidores a/vos, bem como as despesas administra/vas no Ins/tuto. Foi aprovada
alteração na carteira de R$ 850.000,00 re/rando do fundo Caixa Ref DI para Caixa RV30, visto que os
fundos de curLssimo prazo, no caso, fundos DI, são u/lizados meramente para ﬂuxo de caixa e proteção da
carteira contra a vola/vidade de fundos de longo prazo. Considerando que há recursos suﬁcientes para
proteção e ﬂuxo de caixa em outros fundos de curto prazo, como fundos IDKA 2, o Comitê entendeu que a
transferência para o fundo Mul/mercado Caixa RV 30 há a possibilidade de ganhos superiores aos fundos
DI e próximos a meta atuarial, sem contudo incorrer em riscos de liquidez para pagamento de beneOcios
futuros. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a ata que deverá ser assinada por todos os presentes.
Itabira, 19 de maio de 2021

