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Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala de Reuniões, 

reuniram-se os componentes do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de 

Previdência do Município de Agudo – CI-PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo 

Decreto 83/2018. Compareceram: LIANE MARTINAZZO, ROBERTO TOALDO e 

PAULO AUGUSTO WILHELM. Por e-mail datado do dia 11 de maio de 2020, a SMI 

Prime, empresa de consultoria em aplicações financeiras do Previagudo, encaminhou 

sugestão de resgate de 2% do Patrimônio do Instituto de fundos multimercados (comuns) e 

aplicação dos mesmos 2% do Patrimônio do Instituto em fundos multimercados S&P500. 

Assim consta na fundamentação apresentada pela consultoria: “Desde a queda do mercado, 

que ocorreu principalmente no mês de março, os índices apresentaram certa recuperação. É 

natural que no momento de maior stress ocorra uma queda muito abrupta, até que seja 

encontrado algum limite que pareça mais lógico. Contudo a palavra “CAUTELA” segue 

sendo destaque pelos principais gestores e economistas. Temos a frente muitos desafios a 

serem enfrentados. Destacamos o problema de saúde do coronavírus, choque do petróleo, 

baixa atividade das indústrias, desemprego, aumento da desigualdade. É importante 

entender que os governos estão tentando lidar com a situação que não existe precedente de 

igual magnitude no campo da saúde. Para isso muito tem sido gasto com incentivos aos 

desempregados, investimentos no setor de saúde, estímulos a economia, etc., uma conta que 

se torna bem elevada. Não se sabe como será a retomada do mercado com relação a queda 

que esse sofreu. Essa pode ser rápida (o que acreditamos ser muito pouco provável), 

apresentar uma pequena retomada e em seguida mais um tombo (devido a aumento de 

casos do corona ou crise fiscal) ou um pouco mais lenta e continua. As duas últimas têm 

sido as mais discutidas pelo mercado. Frente as questões apresentadas, para uma retomada 

econômica é necessário que o governo de o incentivo ideal, que acompanhe de perto cada 

fase do problema, tenha boa atuação conjunta de todos as esferas de poder. Por isso vemos 

que a economia americana possui maior capacidade de fazer a retomada pós crise. Possuem 

um poder econômico muito forte, e tem atuado financeiramente para a retomada (em níveis 

muito superiores ao de 2008), e o país enfrenta menor stress político. Assim a sugestão da 

SMI Consultoria de Investimentos para o momento é a de reforçar o uso de fundos 

Multimercados S&P500, que são aqueles que investem seguindo o índice econômico dos 

EUA S&P500 (carteira teórica das 500 ações mais representativas e negociadas na bolsa 

americana), trazendo mais diversificação a carteira e buscando capturar essa retomada da 

economia americana. Sugerimos o resgate de 2% do patrimônio do Instituto de fundos 

multimercados comuns, para aplicação em multimercados S&P500. Alguns dos fundos 

S&P500 para RPPS podem ser verificados no Radar. O Banco do Brasil ainda não possui 

um fundo na modalidade enquadrada para RPPS. A Caixa, Bradesco, Itaú, Safra, Santander 

e Western possuem.”. Portanto, pelo que se verifica, a medida visa resguardar o patrimônio 

do RPPS contra perdas. Nestes termos, após amplo debate entre os membros, acerca da 

recomendação, entendemos que a mesma deve ser acatada, na sua integralidade. Para tanto, 

recomendamos que a realocação de valores ocorra na Caixa Econômica Federal, mediante o 

resgate de R$ 1.100.000,00 do FI MULTIMERCADO RV30 LP e aplicação da mesma 

quantia em algum fundo S&P500 da própria Caixa Econômica Federal. Nada mais havendo 



a tratar, às oito horas e quarenta minutos, a Presidente agradeceu a presença de todos e 

encerrou a Reunião, da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 

assinada por quem de direito. Agudo, 14 de maio de 2020. 


