ATA DA 87^. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram na sala de reuniões
da sede do LEMEPREV, situado à Rua Joaquim de Góes, n^ 665 - Centro - Leme/SP, às nove
horas e trinta minutos, os membros do Comité de Investimentos, nomeados através das
Portarias n? 55/2018, n? 62/2018 e n^ 37/2019, constatando a presença de todos. Em seguida
realizou-se a verificação dos investimentos e os resgates financeiros, constatando que no mês
de novembro/2019 foram realizadas Autorizações de Aplicações e Resgates n-s 234 a 252
verificando Aportes no montante de R$1.533.962,21 sendo R$369.630,41 no Fundo CAIXA
BRASIL Referenciado Dl LP (Plano Financeiro) e R$1.164.331,80 no Fundo CAIXA BRASIL
Referenciado Dl LP (Plano Previdenciário). Resgates no montante de R$943.323,04 sendo
R361.445,99 do Fundo CAIXA BRASIL Referenciado Dl LP (Plano Financeiro), R$572.449,68 do
Fundo CAIXA BRASIL Referenciado Dl LP (Plano Previdenciário), Resgate Antecipado de
Rendimentos de R$8.000,00 do CAIXA RIO BRAVO Fll, R$1.052,62 do Master III RDC
Multisetorial Sénior, R$374,75 do FIDC Multissetorial Itália. Quanto à concentração, os Fundos
de RENDA FIXA atingiram em novembro/2019 o montante de R$242.417.083,12 pé ri,i ?ndo
82,86% do PL, sendo que: os Fundos Referenciados RF somente TP (Art.7 5 , l, b - Resolucoo n 9
4.604/2017) o valor de R$212.858.412,67 (72,76% do PL); Fundos Referenciados Renda Fixa
(IMA e IDKA) (Art.7?, Ill, a - Resolução n? 4.604/2017) o montante de R$20.465.595,69 (7,00%
do PL); Fundos Renda Fixa - Dl (Art.7?, IV, a -- Resolução n? 4.604/2017) o valor de
R$9.068.504,61 (3,10% do PL); em FIDC Cota Sénior (Art.7^, VII, a - Resolução n^ 4.604/2017)
consta o valor de R$24.570,15 (0,01% do PL). Os Fundos de RENDA VARIÁVEL totalizaram o
valor de R$50.146.720,83, o que é equivalente a 17,14% do PL, onde R$1.552.113,44 (0,53%
do PL) trata-se de investimentos em Fundos de índice RV Mínimo 50 Ações (Art. 8°, l, b Resolução n? 4.604/2017); R$37.659.302,31 (12,87% do PL) trata-se de investimentos em
Fundos de Ações (Art.8^, II, a - Resolução 4.604/2017); R$8.752.846,39 (2,99% do PL) em
Fundo Multimercado (Art.89, III - Resolução 4.604/2017); R$827.458,69 (0,28% do PL) em
Fundo de Investimento de Participação (Art.89, IV, a - Resolução 4.604/2017) e R$1.355.000,00
(0,46% do PL) em Fundo de Investimento Imobiliário (Art.8 5 , IV, b-Resolução 4.604/: 1 7).
Passou-se para o exame dos fundos de investimentos quanto à rentabilidade nos ú^mos l?
meses, onde foi verificado o seguinte: RENDA FIXA - BB IRF- M com 12,80%vU, BB IDKA ,;om
11,28%/|\M l com 6,64%4-, CEF IMA B 5 com 13,05%^, CEF IMA-B com 22,16%v,CEF
IDKA2 com 11,25%^, CEF NOVO BRASIL com 22,03%^, CEF IRF M-l com 6,70%^, CEF IRF M1+ com 15,19%^, BRADESCO Fl RF IRF-M IRF TP com 6,63%^, ITAU Inflação 5 com 13,00%^,
ITAU Soberano com 6,68%^, TMJ IMA B Fl RF com 2,94%\ BB PERFIL FC com 5,86%^, CEF Fl
BRASIL RF Dl LP com 5,85%^, CEF IMA-B 5+ 28,78%^, CEF Dl FIDC BVA MASTER III com
£
40,07%1\C BVA ITÁLIA com 386,57%1\F GESTÃO ESTRATÉGICA 17,28%^, ITAU INST.
§
ALOCAÇÃO DINÂMICA 13,22%\ RENDA VARIÁVEL - CEF ETF IBOV 20,15%^, CEF SMALL
^
39,35%1\F DIVIDENDOS 28,36%^, CEF INFRAESTRUTURA 42,37%^, BRADESCO FIA
l
SELECTION 19,36%^, ICATU 35,68%^, BB VALOR 29,09%^, CEF VALOR SC 40,68%^, CEF DIV
RPPS 35,14%^, AZQUEST 19,55%^, VINCI MÓS 33,84%^, VINCI FAT 33,84%^, CEF MACRO
o
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16,78%4', CEF CAPITAL PROTEGIDO 10,81%1\O FLORESTAL com 0,00%=, CEF Fll RIO
BRAVO com 33,37%^ e WESTERN ASSET L&S MULT com 0,00% vk O desempenho da carteira
de investimentos Lemeprev atingiu em novembro/2019 (acumulado no ano) o percentual de
13,24%, frente à Meta Atuarial de 8,80% (IPCA + 6%). SÍNTESE MENSAL - NOVEMBRO/2019 BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT - O Comité de Política Monetária (Copom) reforçou a
intenção de corte adicional da taxa de juros em dezembro, mas sinalizou cautela no grau de
novos estímulos monetários. Na ata da última reunião, na qual a Selic foi reduzida de 5,5% para
5,0% a. a., os membros reforçaram a avaliação de recuperação da economia, ainda que em
ritmo gradual, e de que a inflação e os seus núcleos seguem em níveis confortáveis, bem -orno
as expectativas ancoradas. Além disso, alguns membros do comité destacaram a inceiteza
sobre como as características do atual ciclo económico, com um maior papel desempenhado
pelo crédito com recursos livres e pelo mercado de capitais, podem impactar a transmissão da
política monetária. Porfim, a ata manteve a avaliação de que o cenário permite ajuste adicional
de 0,50 p.p. na reunião de dezembro. Diante disso, mantemos nossa projeção de que a Selic
irá encerrar o ano em 4,5% e permanecerá nesse patamar em 2020. Em termos de dados
económicos, O IPCA-15 manteve-se abaixo da meta do Banco Central, com leve pressão nos
preços de proteínas. Em novembro, a prévia da inflação ao consumidor subiu 0,14%. Em 12
meses, o IPCA-15 permaneceu em 2,7%. A pressão nos preços de proteínas deve continuar nos
próximos meses, devido ao aumento das exportações para a China, impactada pela gripe suína,
e pela sazonalidade de final de ano. Assim, nossa projeção para o fechamento do ano é de 3,6%.
PANORAMA ECONÓMICO - CRÉDITO & MERCADO - NOVEMBRO/2019 - Na pauta para o mês
de dezembro, destaque para um desfecho na batalha comercial entre EUA e China. Após idas
e vindas nas declarações de ambas as partes sobre o avanço das negociações, é chegado o
momento dos EUA praticarem o aumento da sobretaxa para mais de US$ 160 bilhõt . em
produtos chineses. Em contrapartida, os chineses esperam chegar a um acordo o mais breve
possível, usando como moeda de troca o status de maior compradora mundial de soja. . ao é
que esse imbróglio é ruim para a economia mundial, que entrou em rota de crescimentc pífio,
especialmente as economias dos países desenvolvidos, que convivem com baixas taxas de
desemprego e inflação abaixo das metas estipuladas pelas autoridades monetárias. Espera-se
uma continuidade dos programas de estímulos monetários dos bancos centrais das principais
economias, com redução nas taxas de juros de empréstimos e financiamentos, com objetivo
de estimular o crescimento da produção e consumo. Em relação às aplicações dos RPPS
aconselhamos o investimento de 25% dos recursos em fundos de investimento em títulos
públicos que possuem a gestão do duration, produto a ser acompanhado com a devida atenção
por conta das posições assumidas pelo gestor. Para os vértices de longo prazo (especificamente
o IMA-B Total) recomendamos uma exposição de 10% (vide Nossa Visão de 01/07). Para os
vértices médios (IMA-B 5, IDkA 2A e IRF-M Total) recomendamos uma exposição de 25% e para
os vértices de curto prazo, representados pelos fundos Dl, pelos referenciados no IRFM-1 e
pelos CDBs a alocação agora sugerida é de 10%. Permanece a recomendação de que, com a
devida cautela e respeitados os limites das políticas de investimento e as exigências c., nova
resolução editada pelo CMN, é oportuna a avaliação de aplicações em produtos que enviavam
a exposição ao risco de crédito (FIDC e Fl Crédito Privado, por exemplo). Quanto à renda
variável, recomendamos uma exposição máxima de 30%, por conta da melhora do ambiente
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económico neste ano, que já se refle em um melhor comportamento dos lucros das empresas
e, portanto, da Bolsa de Valores e também pelo fato da importância do produto como fator de
diversificação de portfólio, em um momento em que as taxas de juros dos títulos públicos não
mais superam a meta atuarial. Para a alocação em fundos multimercado a nossa sugestão ó de
10% dos recursos e de 2,5% a alocação em Fll e FIP, respectivamente, dada a poucj
disponibilidade de produtos no mercado enquadrados para os RPPS. Para o investimento em
ações, a nossa recomendação é de 15% dos recursos, tendo-se em vista o potencial de
crescimento das empresas neste e nos próximos anos, como já dissemos, em uma conjuntura
de baixa inflação e taxas de juros nas mínimas históricas. Muito embora ainda esteja no campo
das expectativas, a implementação das reformas estruturais demandadas pelo mercado em
muito também poderão influenciar o comportamento positivo das ações, no futuro. Para
aqueles clientes que já contam com investimento de 5% tanto em Fll, quanto em FIP,
recomendamos que o teto de investimento em ações se mantenha em 10%. 6 de 6 Por fim,
cabe lembrarmos que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o rendimento do capital
investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as possibilidades ou
necessidades dos investidores. Já as realizadas em renda variável, que ensejam o ganho de
capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente para o longo prazo.
https://economia.estadão.com.br/ - Banco Central aumenta de 1,8% para 2,2% estimativa de
alta do PIB em 2020 - 20/12/2019 - Estadão Economia. Relatório da instituição afirma que
recuperação no próximo ano será de 'melhor qualidade', puxada por i n v e s t i m e r i í : . Na
esteira dos dados mais recentes de atividade, o Banco Central elevou sua expectativa p a i a o
Produto Interno Bruto ( P I B ) em 2020. De acordo com o R e l a t ó r i o Trimestral de I n f l a ç ã o
(RTI), divulgado na quinta, 19, a projeção de crescimento da economia no próximo ano passou
de 1,8% para 2,2%. Se confirmado, o resultado será proximadamente o dobro do registrado
em 2019. "Para nós, não é o 2,2% de projeção de alta do PIB em 2020 o mais importante.
Mais importante é como vamos crescer no próximo ano", afirmou o presidente do BC,
Roberto Campos Neto. Ele lembrou que as projeções de PIB consideram que, dentro da
economia brasileira, a parte pública está ficando menor, enquanto a parte privada está
crescendo. "O plano do governo é reinventar crescimento de forma mais privada",
considerou. Para o BC, a recuperação da economia em 2020 será de "melhor qualidade"
por conta justamente da alta dos investimentos privados. Nas projeções da autarquia, a
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) — medida que traduz os investimentos produtivos crescerá 4,1% no próximo ano. O percentual está acima dos 3,3% de expansão espe idos
para o consolidado de 2019. "É uma recuperação saudável, puxada pelo investimento, e ri
grande parte por conta do setor imobiliário, cuja retomada não está concentrada apei,. : em
São Paulo, mas espalhada em vários Estados e capitais", pontuou o diretor de Política
Económica do Banco Central, Fábio Kanczuk. O BC também se mostrou mais otimista corn os
dados do encerramento de 2019. A projeção de expansão do PIB este ano subiu de o,9% para
1,2%. Neste caso, além de uma expansão de 3,3% nos investimentos, o BC projeta uma alta de
2,o% no consumo das famílias. I n f l a ç ã o c o n t r o l a d a Mesmo com a expectativa de
aceleração do PIB em 2020, o BC indica que o cenário está relativamente tranquilo para o
cumprimento das metas de inflação. O relatório mostrou que o BC projeta inflação de 4,0%
para o consolidado de 2019 e de 3,5% para 2020. Nos dois casos, as projeções estão abaixo
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das metas perseguidas pelo BC; de inflação de 4,25% para 2019 e de 4;o% em 2020. Os
cálculos foram feitos com base nas expectativas do mercado financeiro para o câmbio e os
juros. Kanczuk avaliou, no entanto, que o fato de as projeções de inflação para os próximos
anos estarem ligeiramente abaixo do centro da meta não significa necessariamente que há
espaço para novas reduções na Selic (a taxa básica de juros). "Não há ligação mecânica entre
modelo de curto prazo e política monetária", afirmou. Para o economista-chefe d& Itaú
Unibaiico, Rodrigo Mesquita, as projeções do BC são consistentes com cortes adicionais do juro
básico em 2020. "Adicionalmente, o documento indica que a taxa Selic pode permanecer em
nível próximo do mínimo portempo considerável, com alta somente a partir de 2021", afirmou,
em nota encaminhada a clientes. Fato Relevante - Ático Florestal FIP Multiestratégia 02/12/2019 - O BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. ("BNY Mellon" ou "Administrador"), comunica que ainda não foi possível concluir a
auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício findo em 28 de junho de 2019,
em virtude do atraso na elaboração das demonstrações financeiras da Tree Florestal
Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia Investida") de 31 de dezembro de 2018 e
do laudo de avaliação dos ativos do Fundo para a data-base de 28 de junho de 2019 ("Laudo
de Avaliação"). A Administradora aguarda a conclusão da auditoria das demonstrações
financeiras da Companhia Investida de 31 de dezembro de 2018 e do Novo Laudo de Aval ição
para elaborar as demonstrações financeiras do Fundo do exercício findo em 28 de junho de
2019. Na forma do Fato Relevante divulgado em 25 de novembro de 2019, foi reite;,-do o
empenho pelo gestor e pelo administrador fiduciário para que, na menor brevidade possível,
sejam concluídas as demonstrações financeiras da Companhia Investida e o L a u d o d e Avaliação.
Caixa Informa - FIC CAIXA Alocação Macro Multimercado LP - 09/12/2019 - - A Caixa Económica
Federal, na qualidade de administradora do fundo informa que o FIC CAIXA Alocação Macro
Multimercado LP foi fechado para novas aplicações adicionais a partir de 09/12/19. RELATÓRIO
MENSAL - BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA
13/12/2019
A Queluz Aasset
Management ("Administrador Fiduciário") enviou ao Comité de Investimentos do RPPS o
relatório de atividades do Fundo, que abrange de forma sintética os eventos relevantes
realizados em novembro/2019 e a atualização mensal do Fundo, o qual foi analisado pelo
Comité e segue anexo a esta ata para orientação. Relatório de Mercado - Focus - (27/12/2019)
- Expectativas de Mercado - Mediana Agregado - IPCA 2019 4,04%Áe 2020 3,61%A; Meta
Taxa Selic fim de período 2019 4,50%= e 2020 4,50%=; PIB 2019 1,17%A e 2020 2,30%A. A
próxima reunião ficou marcada para o dia 31 de janeiro de 2020. Terminada a reunião às dez
horas e trinta minutos e não havendo mais nada a deliberar eu, ROSILENE APARECIL- A ALVES
DE SOUSA, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes, para
que seja disponibilizada ao Gestor e demais consultas.

CRISTIANE HXBE^MfÍN - Presidente
Certific/ção ANBIMA CPA 10
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